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مـقـــدمـــــة

حقيقتني  يو�سح  عنوان  وهو  احلي«.  »الإميان  هو  الكتاب  هذا  عنوان 
هو  احلي  الإميان  اأوًل:  فيه.  �سرينا  وكيفية  الإميان  طبيعة  عن  اأ�سا�سيتني 
اإميان �سادق حقيقي ولي�س ُمتخيَّل. ثانًيا: هو اإميان عملي اأي ُمنِتج وُمثِمر 
ويوؤدي اإىل اأعمال. لقد خل�سنا بالإميان اأي بالثقة يف اأن امل�سيح وحده هو 
اأ�سا�س خال�سنا. لكن اهلل ل يريد لإمياننا يف امل�سيح اأن يكون اإمياًنا �سلبًيا. 
اأ�سياء عظيمة يف  بالإميان احلي  له  اإمياننا ونحقق  اأن منار�س  يريدنا  اهلل 
ُتكتب فيها  الإميان كي  حياتنا. لقد ترك اهلل مكاًنا خالًيا يف لوحة �رشف 
باأ�سماء  قائمة  وهي   )11 )عربانيني  يف  هذه  ال�رشف  لوحة  جند  اأ�سماوؤنا. 

اأنا�س حققوا اأعماًل بطولية بالإميان. 

يعرف الكل اأن امل�سيحية تو�سف عادة »بالإميان امل�سيحي«. لكن البع�س 
يعتقد  بامل�سيحية. كما  اخلا�سة  املعتقدات  اإىل  ي�سري  التعبري  اأن هذا  يعتقد 
التي  املعتقدات  ب�سبب  »موؤمنون«  هم  املكر�سني  امل�سيحيني  اأن  الكثريون 

يتم�سكون بها. 

وقد قادت هذه الفكرة ال�سائعة عن الإميان اأنا�ًسا كثريين اإىل العتقاد اأن 
اأهمية عظيمة.  الأفكار  الوجدان. ولهذا اكت�سبت  العقل ل  امل�سيحية تخاطب 
واأ�سبحنا نهتم ب�سوؤال النا�س عما يعتقدون. ويف الكثري من الأحيان مننع 

قيام �سداقة ما اأو عالقة ما على اأ�سا�س الآراء الب�رشية.

قائمة  هل  العقلي؟  الفهم  على  الإميان  املقد�س  الكتاب  ُيق�رش  هل  لكن 
ال�رشف يف )عربانيني 11( متدح اأبطال العهد القدمي ب�سبب اأفكارهم اأم ب�سبب 
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اأعمالهم اأم ب�سبب الثنني مًعا؟ علينا اأن نكت�سف الإجابة ثم نعمل بناًء عليها 
من اأجل حياتنا امل�سيحية الفردية واجلماعية. 

»الإميان«  اأهمية  ب�ساأن  الكني�سة  يف  اختالف  هناك  كان  املا�سي،  يف 
و»الأعمال«. دافع بع�س معلمي الكتاب عن الإميان واحتقروا الأعمال. بينما 
اأ�رش البع�س الآخر على اأن »الإميان بدون اأعمال هو ميت«. لكن علينا اأن 

نفهم اأن الفكرة الكتابية عن الإميان هي اأكرب من اإدراك كال الفريقني. 

اأن  باأنه يجب  ينادي  الكني�سة  الإميان يف  تعليم جديد عن  وحديًثا، ظهر 
نكون قادرين على احل�سول على كل وعد كتابي يف التو واللحظة. ونتيجة 
لذلك ُينادي بالعديد من الطرق التي من املفرت�س اأن ت�ساعدنا يف احل�سول 

على كل �سيء بالإميان وبدون تاأجيل.

الكثري منا بع�س  و�سيواجه  اإميان.  لدينا  اأن يكون  اأنه يجب  نعلم جميًعا 
ال�سكوك والأ�سئلة ال�سادقة ب�ساأن هذا الإميان. يريد العديد من املوؤمنني اأن 
ويت�ساءل  كيف.  يعرفون  ول  اأف�سل«  »اإميان  اأو  اأكرث«  »اإميان  لديهم  يكون 

الكثري من النا�س عن طبيعة ذلك الإميان احلي.

اأن ي�سعوا  ال�ستعداد  لديهم  الذين  للموؤمنني  ا  الكتاب موجه خ�سي�سً هذا 
كلمة  لدرا�سة  املجال  يف�سحوا  واأن  جانًبا،  الإميان  عن  ال�سخ�سية  اأفكارهم 
اهلل واكت�ساف املبادئ الكتابية يف هذا ال�سدد. علينا اأن نكت�سف ما يق�سده 
الكتاب بالإميان والت�سديق، وما يجب علينا اأن نوؤمن به، واأهم من ذلك كله 

كيفية احل�سول على حياة الإميان.

بها كي  ت�ستعني  اأن  التي ميكنك  الإ�سافية  التعليمية  املواد  هناك بع�س 
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�سيف  �سل�سلة  دار�سي  كتيب  مثاًل  هناك  الكتاب.  لهذا  درا�ستك  من  ت�سهل 
الروح )Sword of the Spirit Student’s Handbook( وكذلك املوقع 
الإليكرتوين )www.swordofthespirit.co.uk(. �ستجد يف الكتيب مر�سًدا 
اأ�سئلة  �ستجد  كما  الكتاب.  ف�سول  من  ف�سل  كل  يغطي  تكميلًيا  تعليمًيا 
الختبارات  املزيد من  للمناق�سة واختبارات ق�سرية. ميكنك احل�سول على 
ا ويب تول  والأ�سئلة عندما ت�سجل بال�سرتاك على موقع ال�سل�سلة. هناك اأي�سً
)webtool( وهو عبارة عن ن�س الكتاب م�ساًفا اإليه روابط لكل الن�سو�س 
اإىل مواد تعليمية مرئية وم�سموعة �ساملة.  الواردة به، بالإ�سافة  الكتابية 
ت�ساعدك هذه املواد الإ�سافية على اختبار فهمك ملا خرجت به من الكتاب 

وتعاونك على تطبيقه.

وميكنك اأن ت�ستخدم الكتيب للدرا�سة يف جمموعات �سغرية. كما ميكنك اأن 
تختار يف روح ال�سالة بع�س اأجزاء الكتاب التي تنطبق اأكرث من غريها على 
جمموعتك. وهذا يعني اأنك �ست�ستخدم اأحياًنا مادة الكتاب كله و�ست�ستخدم 
يف اأحيان اأخرى بع�س الأجزاء ال�سغرية فقط، ولتكن منقاًدا دائًما باحلكمة 
والب�سرية الروحية. وميكنك ت�سوير اأي جزء من اأجزاء الكتاب وتوزيعه على 

اأفراد املجموعة التي تقودها.

و�سالتي بعد اأن تنتهي من درا�سة هذا الكتاب هي اأن تعلم ما قد ح�سلت 
عليه بالفعل وال�سمان الذي ُمنح لك، واأن ت�ستطيع تنمية اإميانك احلي من 

جمرد بذرة �سغرية اإىل نبات قوي ومثمر.

                           كولن داي

9





الجزء األول

معنى اإليمان 

 faith -( »الإميان«  مبداأ  اأن  يالحظ  األ  اجلديد  العهد  لقارئ  ميكن  ل 
امل�سيحية  اأ�سبحت  ال�سديدة  ولأهميته  اجلوهرية.  ركائزه  من  هو   )belief

ى »الإميان امل�سيحي« واأتباع امل�سيح يدعون »املوؤمنني«. ُت�سمَّ

وهذا النطباع الأول عن حمورية الإميان الذي ترتكه جمرد القراءة �سيتاأكد 
تعني  التي   )pistis( اليونانية  فالكلمة  اجلديد.  العهد  درا�سة  عند  حتًما 
»يوؤمن«  يعني  والذي   )pisteuo( منها  امل�ستق  والفعل   )faith( »الإميان« 
)to believe( ترد كل منهما اأكرث من 240 مرة. اأما ال�سفة )pistos( مبعنى 
اأن تكون  )faithful or believing( فرتد حوايل 70 مرة. يجب  »موؤمن« 

هذه الكلمة املحورية اإًذا هي نقطة النطالق لدرا�سة الإميان احلي.

)Pistis(
معنى كلمة )Pistis( هو »القتناع الرا�سخ« وهي ت�سري اإىل اليقني املوؤ�س�س 
على ال�سمع. كما اأنها قريبة من كلمة )peitho( التي تعني »يقنع اأو ي�ستميل« 
واملعنى احلريف للكلمة هو اأن ال�سخ�س ميكنه اأن يقول اإن لديه اإميان عندما 
يكون مقتنًعا اقتناًعا تاًما لدرجة اليقني ب�سيء قد �سمعه. والكلمة دائًما ما 

ترد يف العهد اجلديد مرتبطة بـ :
اهلل واإميان ي�سوع امل�سيح.. 1
اإمياننا باهلل اأو امل�سيح.. 2
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الأمور الروحية.. 3

وهي ُت�ستخدم بالرتباط بهذه الأمور للدللة على عدة اأ�سياء منها: 
♦  ،14 و15:   5 كورنثو�س2:  و)1   )25 )رومية3:  لالإميان  الإخال�س 

و2:   25 و)فيلبي1:   )23 و)غالطية3:   )24 و)2كورنثو�س1:   )17
17( و)1ت�سالونيكي3: 2( و)2ت�سالونيكي1: 3 و3: 2(.

♦  )22 و)غـالطـيـة5:   )3 و)رومـيـة3:   )23 )مـتـى23:  الأمـانـة 
و)تيط�س2: 10(.

مو�سوع الإميان: )اأعمال6: 7 و14: 22( و)غالطية1: 23( و)فيلبي1:  ♦
27( و)1ت�سالونيكي3: 10( و)يهوذا1: 3 و1: 20(.

اأ�سا�س الإميان - �سمانه: )اأعمال17: 31( ♦
�س على الإميان: )1 تيموثاو�س 5 : 12( ♦ تعهد موؤ�سَّ

 )Pisteuo(
 to( بالفعـل  الإجنلـيـزيـة  اإلـى   )pisteuo( اليونانـي  الفعـل  ُيـرتجـم 
 )believing(و )faith( مـمـا يوحي للبع�س اأحياًنـا اأن كلمتي ،)believe
�سحيح.  غري  هذا  لكن  البع�س.  بع�سهما  عـن  تختلفان  الإجنليزية  يف 
فجملتا )I believe( و)I have faith( تتطابقان يف املعنى وهو »اأوؤمن« 
امل�سكلة هي اأنه ل يوجد يف الإجنليزية فعل م�ستق من كلمة )faith( وهنا 
اليونانية، فتتماثل  اأما يف  الدور.  الفعل )to believe( ليوؤدي هذا  ياأتي 
كلمتا )pistis( )faith( و)pisteuo( )to believe( ل�ستقاقهما من نف�س 

الأ�سل. 

واملعنى احلريف للفعل )pisteuo( هو »يقتنع بـ« اأو »ي�سع ثقته يف« ومن 
املهم جًدا اأن نفهم اأن الفعل يدل على كل من الثقة النظرية والثقة املرتبطة 
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بفعل ما. فهو ينطوي على الثقة املوؤ�س�سة على حدث فعلي وكذلك على الثقة 
ا  واأي�سً »نفعله«  �سيء  ب�ساطة هو  الفعل بكل  اإن معنى  ما.  العقلية يف مبداأ 

�سيء »نعتقده«.

هذا املعنى وا�سح جًدا يف ب�سارة يوحنا التي توؤكد على فاعلية الإميان 
ا�ستخدامها  وعدم  مرة   100 حوايل   )pisteuo( الفعل  با�ستخدامها 
يف  مرة  لأول  الفعل  هذا  ي�سوع  ي�ستخدم  واحدة.  مرة  ولو   )pistis( ال�سم 
اإميان نثنائيل. وهذا مثال وا�سح جًدا على ممار�سة  )يوحنا50:1( لي�سف 

الإميان بالفعل؛ فاإن نثنائيل:
�سمع ما قاله فيلب�س عن ي�سوع )1: 45(  ♦
اأتى اإىل ي�سوع )1: 46–47( ♦
�سمع ما قاله ي�سوع )1: 47–48( ♦
اعرتف باإلوهية ي�سوع و�سلطانه )1: 49( ♦
ابتداأ يف اتباع ي�سوع كتلميذ له )21: 2( ♦

 )Pistos(
يف  نقراأ  كما  »واثق«  اأو  »موؤمن«  مبعنى  فاعل  كا�سم  الكلمة  ت�ستخدم 
كا�سم  ُت�ستخدم  كما  و)2كورنثو�س6: 15(.  )اأعمال16: 1( و)غالطية3: 9( 
 )24 )1ت�سالونيكي5:  يف  نقراأ  كما  به«  »موثوق  اأو  »اأمني«  مبعنى  مفعول 

و)2ت�سالونيكي3: 3(. 

يف  »موؤمن«  اأي   )believer( الإجنليزية  اإىل  الكلمة  هذه  ُترتجم 
 .)21 و)1بطر�س1:   )15 و5:   12 و)1تيموثاو�س4:   )15 )2كورنثو�س6: 
رنا هذا اأن الإميان هو ال�سفة الأ�سا�سية للم�سيحيني، فنحن اإما موؤمنني  يذكِّ

اأمناء اأو ل �سيء على الإطالق.



اإليمان الحي

14

الإميان املخلِّ�ص:
اإن اخلرب الرئي�سي الذي يعلنه العهد اجلديد هو اأن اهلل اأر�سل ابنه كي يخل�س 
العامل واأن ي�سوع امل�سيح متم هذا اخلال�س مبوته الكفاري الختياري على 

�سليب اجللجثة. 

والإميان هو املوقف الذي نعلن باتخاذه رف�سنا لكل حماولتنا ال�سخ�سية 
الوحيد  كالطريق  امل�سيح  يف  الكاملة  ثقتنا  وعن  اخلال�س  على  للح�سول 
بول�س  ال�سجان  �ساأل  عندما  اأنه   )31–30 )اأعمال16:  يف  نقراأ  للخال�س. 
»ماذا ينبغي اأن اأفعل كي اأخل�س؟« اأجابه بول�س: »اآمن بالرب ي�سوع امل�سيح 

فتخل�س«. 

يوؤكد )يوحنا3: 16( على نف�س هذا املبداأ، حيث نفهم منه اأن الإميان ولي�س 
�سواه هو و�سيلة احل�سول على اخلال�س. لهذا يعترب الإميان هو حمور ارتكاز 

امل�سيحية.

الإميان واحلقائق:
معناه  )فيكون  »اأن«  الربط  باأداة   )pisteuo( الفعل  ُيتبع  ما  غالًبا 
يوؤمن اأن ...( وهذا يو�سح اأن الإميان يتعلق بحقائق معينة كما نفهم من 
)يوحنا8: 24(. لكن )يعقوب2: 19( يرينا اأن الإميان ل يقت�رش على جمرد 

القبول العقلي.

العقلي نفهمها من )متى21: 32(  الت�سديق  اأن الإميان يت�سمن  وحقيقة 
يوؤمنوا مبا قاله يوحنا. ويوؤكد  باأنهم مل  اليهود  ال�سيد امل�سيح  ر  عندما يذكِّ
ا كل من )يوحنا8: 45–46( و)يوحنا5: 24(. ت�رش بع�س  هذه احلقيقة اأي�سً
بالذي  »اآمنوا  التايل:  النحو  على   )24 )يوحنا5:  �سياغة  على  الرتجمات 
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املعنى  اأن  حني  يف   )believe in/on him who sent me( اأر�سلني« 
املق�سود هو »�سدقوا الذي اأر�سلني« )believe him who sent me(. لو 
يعني  الإميان  لكن  الأ�سا�س.  بالطبع على هذا  ف�سنت�رشف  اهلل حًقا  �سدقنا 
الإميان مبا يقوله اهلل والإميان باهلل ذاته. و�سرنى لحًقا اأن الإميان بكلمة 

اهلل يعني الإميان ب�سخ�س ي�سوع امل�سيح.

 الإميان والأعمال:
)eis( فيعطيان  بكلمة  العهد اجلديد  )pisteuo( يف  الفعل  ُيتبع  ما  عادة 
املعنى احلريف »ي�سع اإميانه يف ...« ي�سف هذا املعنى الإميان الذي يحررنا 
اإىل  ُي�سار  اأخرى  ولأ�سباب  لهذا،  امل�سيح.  �سخ�س  يف  ويثبتنا  ذواتنا  من 

املوؤمنني عادة على اأنهم »يف امل�سيح«. 

نلت�سق  ا  اأي�سً اإميان حي  بل على  اإميان عقلي فح�سب،  املعنى ل على  يدل هذا 
مبقت�ساه ب�سخ�س امل�سيح كلية بكل ما اأوتينا من قوة. يو�سح لنا )يوحنا15: 4( 
هذا  كل  فينا.  وهو  امل�سيح  يف  نثبت  فاإننا  الكيفية،  بهذه  نوؤمن  عندما  اأنه 
يعني اأن الإميان اأكرث من جمرد قبول حقائق معينة وت�سديقها- واإن كان 

يت�سمن ذلك- فاإنه ائتمان ذواتنا يف �سخ�س امل�سيح.

�سرنى يف اجلزء اخلام�س من هذا الكتاب كيف اأن العديد من اآيات الكتاب 
اأو  اإمياننا باهلل  اإىل  الكثري من الرتجمات الإجنليزية ت�سري  املقد�س بح�سب 
بي�سوع امل�سيح، بينما املق�سود هو »اإميان اهلل« اأو »اإميان ي�سوع امل�سيح«. 
ُيتَبع ال�سم )pistis( يف 60 اآية برتكيب لغوي للدللة على »اإميان �سخ�س 
اإميان  اإىل  كلها  ت�سري  مو�سًعا  املعنى يف 44  بهذا  فعاًل  ُيرتَجم  وهو  ما«. 
اأن باقي الن�سو�س  اأنا�س بعينهم. وهناك العديد من الأ�سباب التي ترجح 
ال�ستني ت�سري اإىل اإميان ي�سوع )the faith of Jesus( ل اإىل الإميان بي�سوع 
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عبارة  قراءة  علينا  عامة  كقاعدة  اإنه  القول  وميكننا   .)faith in Jesus(
 )believing into Jesus( كـ  بي�سوع«  »يوؤمن   )believing in Jesus(
 faith( الإميان بي�سوع« كـ« )faith in Jesus( يوؤمن يف ي�سوع« و عبارة«

of Jesus( »اإميان ي�سوع«. 

الإميان و الأ�سا�ص:
على«  »بناًء  تعني  التي   )epi( بكلمة  اأحياًنا   )pisteuo( الفعل  ُيتَبع 
يف  املعنى  هذا  نرى  ثابتة.  قاعدة  على  موؤ�س�س  الإميان  اأن  يعني  مما 
 believed upon the( بالرب«  كثريون  »اآمن  حيث   ،)42 )اأعمال9: 
راأى  لقد  املوت.  من  طابيثا  اإقامة  وهو  را�سخ  اأ�سا�س  على  بناًء   )Lord
 .)upon him( اأهل يافا ما ي�ستطيع ي�سوع فعله وقد اأ�س�سوا اإميانهم عليه

يتكرر نف�س املعنى يف )رومية4: 24(.

ملخ�س:
ميكننا تلخي�س الثالث نقاط الأخرية على النحو التايل:-

الإميان  ♦  – باحلق  الإميان  اإىل  ت�سري   )Belief that( اأن...«  »يوؤمن 
النظري اأو العقلي.

»يوؤمن بـ ....« )Belief in( ت�سري اإىل الثقة يف �سخ�س ما – الإميان  ♦
ال�سخ�سي الفاعل.

»يوؤمن بناًء على ...« )Belief upon( ت�سري اإىل الثقة يف اأ�سا�س ما-  ♦
الإميان الرا�سخ اأو املوؤ�س�س. 

الإميان املطلق:
على  مطلقة.  ب�سورة   )pisteuo( كلمة  اجلديد  العهد  ي�ستخدم  ما  غالًبا 
�سبيل املثال، يخربنا )يوحنا4: 41( اأن ال�سامريني اآمنوا ب�سبب كالم ي�سوع. 
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لكنه ل يخربنا مباذا اآمنوا، حيث يبدو اأنه اعترب مو�سوع اأو حمتوى اإميانهم 
اأمًرا م�سلًما به ل يحتاج اإىل تو�سيح. 

العهد  اأن  لدرجة  امل�سيحية  يف  جًدا  واأ�سا�سي  حموري  الإميان  مبداأ  اإن 
وي�سري  اإىل حمتواه،  التعر�س  الإميان دون  اإىل فعل  با�ستمرار  ي�سري  اجلديد 
اليوم  لنتعلمه  الكثري  وهناك  معتقداتهم.  عن  احلديث  دون  »املوؤمنني«  اإىل 

من هذه احلقيقة. 

الإميان احلي: 
 )pistis( كلمتي  بها  اجلديد  العهد  ي�ستخدم  التي  الطريقة  نتاأمل  عندما 
و)pisteuo( ميكننا اأن ن�ستخل�س اأربعة عنا�رش اأ�سا�سية ت�سف الإميان كما 

ميار�سه الإن�سان: 
�س على ال�سمع.. 1 يقني ثابت موؤ�سَّ
اعرتاف كامل بحق اهلل املعلن.. 2
ت�سليم �سخ�سي لل�سيد امل�سيح.. 3
�س على هذا الت�سليم. . 4 عمل موؤ�سَّ

 )7 و)2كورنثو�س5:   )12 )يوحنا1:  يف  الأربعة  العنا�رش  هـذه  نرى 
�سرنى  لحًقا.  بالتعليق  جميًعا  و�سنتناولهم   )12–11 و)2ت�سالونيكي2: 
عن  �سادرة  كونها  من  الرغم  على  هذه،  الإميان  عنا�رش  اأن  كيف  ا  اأي�سً
الإن�سان اأي اأنه هو الذي ميار�سها، اإل اأنها يف الأ�سا�س نتيجة لعمل الروح 

القد�س يف قلبه. 

نظرة عامة على معنى الإميان:
حيث اإن الإميان كمبداأ هو مهم جًدا »لإمياننا امل�سيحي«، ي�سعر الكثري من 
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امل�سيحيني اأن اإيجاد هذا الإميان يقع على عاتقهم بطريقة ما. فهم ي�سمعون 
خدام الكلمة يحثونهم عن حق اأن يوؤمنوا. لكنهم يعتقدون اأن عليهم اإنتاًجا 

مثل هذا الإميان وبكميات وافرة. 

اإن الإميان لي�س نتيجة لأي جهد اإن�ساين �سواء عقلي اأو ج�سدي اأو عاطفي. 
اهلل هو م�سدر الإميان. والإميان احلقيقي ل يعني اأن نوؤمن مبا نريد وكيفما 
اهلل. ولي�س من  بكلمة  دائًما  الإميان احلقيقي  يرتبط  نريد. بل  نريد ووقتما 
حقنا اأن نخرتع حمتوى اإمياننا، فالإميان احلقيقي هو اأن نريد ما يريده اهلل 

ونرى ما يراه. 

م�سدر الإميان:
بح�سب العهد اجلديد هناك ثالثة عنا�رش ترتبط بامل�سدر الإلهي لالإميان:

ي�سوع هو رئي�س الإميان. 1
ل  ومكمله«.  الإيـمـان  كـ»رئـيـ�س  يـ�سـوع   )2 )عـبـرانـيـيـن12:  تـ�سـف 
يحتوي الأ�سل اليوناين على »نا« الدالة على امللكية اأي ل يقول »رئي�س 
اإمياننا«، ولهذا ل يجب اأن يظهر �سمري امللكية يف الرتجمة. تقابل الكلمة 
�س  موؤ�سِّ هي:  الكلمات  من  عدًدا  الرتجمة  يف   )archegos( اليونانية 
 ،)Captain( رئي�س – )Prince( اأمري – )Author( ُمن�ِسئ – )Founder(
وهـي ت�سـيـر اإلـى ال�سـخـ�س الـذي يـمـ�سـك بـزمـام القيادة ويـكـون املت�سبب 
يف حدوث �سيء مـا للمـرة الأوىل. وامل�سيح ب�سفته رئي�س الإميان مي�سك 
بزمام قيادته، حيث يتطلع كل الإميان ل�سخ�سه ومثاله وي�ستمد القوة من 

اإميانه. 
اأو   )Finisher( ُينهي«  »الذي  فتعني   )teleiotes( اليونانية  الكلمة  اأما 
ما  عماًل  ينهي  الذي  ال�سخ�س  اإىل  ت�سري  وهي   )Perfecter( ُيكمل«  »الذي 
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ل الإميان- هو مثاله الكامل،  على الوجه الأكمل. وامل�سيح -باعتباره مكمِّ
وهو الذي يف �سخ�سه اأح�رش الإميان اإىل اأمت �سور الكمال. 

وهذا يعني اأننا ل نوؤمن هكذا بناًء على ل �سيء. بل نوؤمن ناظرين اإىل اأثار 
اأقدام قائد الإميان، تابعني اإياها. اإننا ننظر اإىل �سخ�س ي�سوع امل�سيح واإىل 
كما  لأفكارنا.  كمحفز  وكذلك  الظاهرة  اأفعالنا  يف  لنا  اأعلى  كمثال  اإميانه 
الإميان  اإمتام  مرحلة  اإىل  ن�سل  حتى  مثاله  على  اإمياننا  خطى  يف  ن�ستمر 
و»التباع« هما طريقتان  »الإميان«  اأن  نفهم  كله  بلغها هو. من هذا  التي 

خمتلفتان للتعبري عن نف�س الفكرة. 

الإميان عطية من عطايا نعمة اهلل. 2
تعلَّم  كما  للخال�س،  لزمان  والإميان  النعمة  اأن  املوؤمنني  معظم  يعرف 
الكثري منهم اأن النعمة هي م�سوؤولية اهلل، اأما الإميان فم�سوؤوليتنا نحن. وهذا 
عطايا  من  عطية  هو  ذاته  حد  يف  اإمياننا  اأن  ندرك  اأن  علينا  لكن  �سحيح. 

النعمة كاخلال�س متاًما.
عطية  اختبار  من  ننا  ميكِّ الذي  الإميان  اأن   )9–8 )اأف�س�س2:  من  نفهم 
الإميان  هذا  عن  ا  اأي�سً ونقراأ  اهلل«.  عطية  هو  منا.  »لي�س  الرائعة  اخلال�س 

القائم على النعمة يف )رومية4: 16( و) فيلبي1: 29(.
رمبا تكون هذه احلقيقة جديدة بالن�سبة لبع�س املوؤمنني؛ حيث يعتقدون 
اأن عليهم اأوًل اأن ميار�سوا اإميانهم ال�سخ�سي كي يت�سنى لهم اختبار النعمة 
الإلهية. لكننا نعلم اأن اخلال�س بكامله هو عمل اهلل، واأننا ل ن�ستطيع فعل 
اأي �سيء لنخلِّ�س اأنف�سنا. كما اأننا ل ن�ستطيع اأن ن�سارك يف عملية اخلال�س 

ولو باأقل قدر. 
علينا اإًذا اأن نقبل اأن الإميان هو عطية من العطايا التي جتزلها نعمة اهلل 
لنا، واأل ننده�س عندما نرى هذه احلقيقة معلنة يف كلمة اهلل. لو كان الإميان 
باأنف�سنا، ولو كنا قد ت�ساركنا يف عملية اخلال�س، ملا كان  �سيًئا �سنعناه 
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الذي لدينا هو عطية من اهلل،  اإن الأميان  اخلال�س هو عمل اهلل. لكن حيث 
يكون اخلال�س بدوره هو من اهلل باأكمله. 

الإميان هو عمل الروح القد�س . 3
تعترب �سل�سة »�سيف الروح« )Sword of the Spirit( درا�سة لكيفية اخلدمة 
مبقت�سى الكلمة وحتت قيادة الروح القد�س. ويف كل جزء من اأجزائها، نلفت 
النتباه اإىل دعوة اهلل لنا اأن نعتمد على كل من كلمته وروحه القدو�س يف 
خدمتنا. مييل بع�س امل�سيحيني يف الواقع اإىل العتماد على الكلمة اأكرث من 
يدعونا  اهلل  لكن  العك�س.  الآخر  البع�س  يفعل  بينما  الروح،  على  اعتمادهم 

دائًما اإىل العتماد املتوازن على كليهما؛ حيث اإنه ل انف�سال بينهما. 
اأجزاء ال�سل�سلة مثل عدد  اأنف�سنا عند درا�سة بع�س  من ال�سهل جًدا اأن جند 
»اخلدمة بالروح« )Ministry in the Spirit( نركز على دور الروح القد�س، 
اأن نعيد التزان �رشيًعا بدرا�سة  الكلمة. لذا يتوجب علينا  اأهمية  متجاهلني 
املبادئ الكتابية للخدمة و�سلطان الكلمة عليها. ويف عدد اآخر مثل »الإميان 
دور  على  فريكز  العك�س  الدار�س  يفعل  اأن  ميكن   )Living Faith( احلي« 
الكلمة ويهمل دور الروح، يف حني اأن الروح القد�س هو من اأوحى بالكلمة 

وهو الذي يدفعنا لتطبيقها. 
اإمياننا  يف  القد�س  الروح  دور  نفهم  اأن  درا�ستنا  بداية  من  علينا  يجب   
بو�سفه  القد�س  الروح  عن   )13 )2كورنثو�س4:  يف  بول�س  يتحدث  ونقدِّره. 
اأن  الرتجمات  بع�س  )تقرتح   )the Spirit of faith( الإميان«  »روح 
 )a spirit of faith( ت�سري اإىل موقفنا نحن من الإميان )2كورنثو�س4: 13(
لكن بول�س غالًبا ما ي�ستخدم تعبري »الروح الواحد« )same Spirit( الذي 

ي�سري دائًما اإىل الروح القد�س(. 
يقتب�س بول�س ما جاء يف )مزمور116: 10( يف )2كورنثو�س4: 13( ويوؤكد 
هذا القتبا�س على الرتباط بني الروح والكلمة. كما اأن تاأكيد بول�س على اأن 
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»روح الإميان« هو من يدفع »من يوؤمن« اإىل »التكلم« يتفق متاًما مع التعليم 
الكتابي عن عمل الروح. 

حينما ميالأنا الروح القد�س يحثنا على اأن نتكلم نبوًيا، ودائًما ما يتفق هذا 
الكالم النبوي مع املبادئ الكتابية اأي مع الكلمة. وحقيقة اأن الإميان الذي 
نت�سلمه من »روح الإميان« هو الذي يحثنا على »التكلم« لهو مثال اآخر على 

مبداأ الروح الواحد الأزيل النبوي. 
اإعالًنا  الواحد« يعطينا الإميان  اأن »الروح  نفهم من )1كورنثو�س12: 9( 
عن نف�سه. هذه احلقيقة توؤكد ما قلناه �سابًقا عن اأن الإميان الذي نت�سلمه من 
اهلل هو اإعالن عن اإميانه – الذي ُي�سار اإليه باإميان اهلل واإميان ي�سوع امل�سيح 

واإميان الروح القد�س كما نرى هنا. األي�س كذلك؟ 
وت�سع )1كورنثو�س12: 3( عطية الإميان يف �سياق ت�سجيع الروح لنا على 
التكلم. يجب اأن ت�ساعدنا كل هذه احلقائق على فهم املبداأ الأ�سا�سي املتعلق 

بوجوب اإعالن الإميان احلي ال�سادق الذي هو من اهلل والعرتاف به. 

الإميان م�س�ؤوليتنا 
الإميان  اأ�سل  متثل  التي  الثالثة  الإلهية  العنا�رش  هذه  اإىل  بالإ�سافة 
وم�سدره، يوؤكد الكتاب املقد�س اأن الإميان هو م�سوؤوليتنا ال�سخ�سية. نرى 

هذه احلقيقة يف )عربانيني3: 12، 19 و11: 6(.

لكن هذه امل�سوؤولية تتعلق مبمار�سة الإميان ولي�س باإيجاده داخلنا. اإننا 
قوتنا  ا�ستجماع  اإىل  ل  اهلل،  من  نت�سلمه  عامل معرتف  اإميان  اإىل  مدعوون 

واإرادتنا الب�رشية خللق هذا الإميان من ل �سيء. 

ر�سالة  من  ع�رش  احلادي  الإ�سحاح  اإىل  الكتاب  هذا  يف  كثرًيا  �سن�سري 
العربانيني. هذا الإ�سحاح الرائع الذي يتحدث عن الإميان. لكن على الرغم 
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من اأن )عربانيني11: 6( يعلن اأنه بدون اإميان ل ميكن اإر�ساء اهلل، اإل اأنه ل 
يذكر �سيًئا عن م�سدر الإميان. 

يرينا )عربانيني3: 12( اأن عدم الإميان هو ارتداد عن »اهلل احلي«. كلمة 
اأ�سمائه. و»اهلل احلي«  ا�سم من  »احلي« هنا لي�ست جمرد و�سف هلل بل هي 
حمددة.  �سياقات  يف  وي�ستخدم  القدمي  العهد  يف  اهلل  اأ�سماء  اأهم  اأحد  هو 
يعرف اهلل باهلل احلي يف �سياق اخلال�س املعجزي اأو عندما يتعلق ال�سياق 
 ،26 و)1�سموئيل17:   )26 )تثنية5:  يف  ذلك  نرى  اهلل.  واأفعال  باأقوال 
36( و)2ملوك19: 4، 16( و)اإ�سعياء37: 17( و)اإرميا10: 10 و23: 36( 

و)دانيال6: 20، 26(.

عندما ُي�سار اإىل اهلل باهلل احلي – وهي اإ�سارة لي�ست بقليلة – يكون احلديث 
هزم  الذي  جليات،  �سحق  الذي  لوجه،  وجًها  مو�سى  مع  تكلم  الذي  اهلل  عن 
�سنحاريب، الذي �سد اأفواه الأ�سود، الذي حتدث اإىل الأنبياء. لهذا فاإن اعرتاف 

بطر�س عن �سخ�س ي�سوع يف )متى16: 16( له دللته املهمة. 

 وعليه اإن كان »عدم الإميان« هو ارتداد عن اهلل، فالإميان بكل تاأكيد هو 
الت�ساق ب�سخ�س اهلل احلي الذي يتحدث ويعمل ويخل�س للتمام.

ودعوتنا يف هذه احلياة لي�ست متعلقة بالو�سول اإىل م�ستوى مده�س من 
ب�سخ�سه.  والتم�سك  باهلل احلي  باللت�ساق  تتعلق  لكنها  ال�سخ�سي،  الإميان 
والتي  الإميان  هي  التي  الفائقة  عطيته  على  نح�سل  باهلل  نلت�سق  وعندما 
ويتكلم  الأ�سود  اأفواه  وي�سد  جليات  يهزم  اأن  ي�ستطيع  اأنه  نثق  مبقت�ساها 
بهذا  العرتاف  اإىل  ا  اأي�سً مدعوون  اأننا  كما  وال�سعوب،  الأمم  لكل  ب�سلطان 

الإميان والت�رشف مبقت�ساه. 
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رنا  »الإميان احلي« )Living Faith( هو عنوان هذا العدد من ال�سل�سلة. يذكِّ
امتالكه  املقد�س ويحثنا على  الكتاب  ين�سده  الذي  الإميان  اأن  العنوان  هذا 
الإن�سان لالإميان احلي  الإن�سان، لكنه ممار�سة  اإمياًنا من �سناعة  لي�س هو 

الذي هو هلل احلي والثقة به. 

غاية الإميان: 
عندما يتحدث البع�س عن الإميان، يبدو اأنهم يق�سدون »الإميان بالإميان«. 
فكالمهم يدل على عدم اهتمامهم مبو�سوع الإميان؛ حيث ل يهم بالن�سبة 
اأن  النطباع  كالمهم  يعطي  كما  وح�سب.  نوؤمن  اإننا  املهم  نوؤمن،  مبا  لهم 
نظرهم  يف  فالإميان  املعجزات،  وي�سنع  الأ�سياء  يغري  اأن  ميكنه  الإميان 
الذي  اهلل احلي هو  اإن  �سيًئا،  ال�سالة ل يغري  الإميان مثله مثل  لكن  يعمل. 
يعمل، ف�سخ�سه ولي�س اإميان داود هو من هزم جليات. و�سخ�سه ولي�س اإميان 

دانيال هو من �سد اأفواه الأ�سود. 

ال�سيارة  حركة  ترو�س  تع�سيق  دوا�سة  مثل  الإميان  باأن  القول  ميكننا 
)الدبرياج(، كل ما يقوم به هو و�سع قوة املوتور قيد احلركة اأي جعله يبداأ 
يف القيام بعمله. بدون هذا اجلهاز �سي�سدر عن ال�سيارة الكثري من ال�سو�ساء، 
لكنها لن تتحرك. لكن وجود مثل هذا اجلهاز يف غياب موتور ال�سيارة ي�سبح 
بال قيمة، حتى واإن كان جزًءا من اأحدث واأقوى ال�سيارات. الإميان مثل هذا 

اجلهاز يربطنا باهلل احلي وكالمه، وبعدها ميكننا روؤية عمل �سلطان اهلل. 

لهذا حتدث ي�سوع امل�سيح بالطريقة التي حتدث بها يف )متى17: 20( لي�س 
املهم هو حجم جهاز تع�سيق الرتو�س بل حالة املوتور وحجمه. واإن كان اهلل 
هو اهلل احلي، فيا لها من اإ�ساءة عظيمة ل�سخ�سه اإن قلنا اإنه يلزمنا قدر كبري 

من الإميان.
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الإميان دائًما يقهر حدوده ومي�سك بيد اهلل. اإنه يثق باهلل ويعتمد عليه كما 
نرى يف )مرق�س11: 22( و)يوحنا14: 1(.

حمت�ى الإميان:
بل  اإليه.  ي�سل  حتى  بجد  يعمل  طموح  اأو  هدف  امل�سيحي  لالإميان  لي�س 
اإن الإميان الكتابي هو ت�سديق �سيء بعينه اأخربنا اهلل به، ثم العرتاف به 

والت�رشف مبقت�ساه. 

وقد راأينا هذا املعنى يف اأ�سل كلمة )pistis( التي تعني القتناع ب�سيء 
اأن  وتو�سح  عملًيا،  هذا  يحدث  كيف   )17 )رومية10:  ت�سف  به.  اأُخربنا 
ال�ستماع اإىل اهلل هو قلب الإميان. بل اإنه يف الواقع يثبت ويقوي كل جوانب 

احلياة امل�سيحية. 

اإن مل ن�سمع من اهلل، واإن مل يكن اإمياننا مرتبًطا بالكلمات التي �سمعناها 
واختربناها، فلي�س لنا الإميان الكتابي احلي. �سنتطرق اإىل هذا اجلانب من 
جوانب احلياة امل�سيحية يف اأحد اأجزاء هذه ال�سل�سلة بعنوان »ال�ستماع اإىل 
اأن  الالئق  غري  من  اأنه  يعني  قلناه  ما  لكن   .)Listening to God( اهلل« 
ا اأن نرف�س  ن�سدق �سيًئا مل يُقله اهلل ونعمل وفًقا له، ومن غري املقبول اأي�سً

�سيًئا قاله اهلل ول نعمل مبقت�ساه. 

يف  اهلل  ووعود  الإميان  بني  حق  عن  الروحيني  القادة  من  الكثري  يربط 
الكتاب املقد�س، وهي نقطة �سنتناولها لحًقا. لكن ينبغي اأن نالحظ هنا 
نوؤمن  األ  ينبغي  وكما  غايته.  ولي�ست  اإمياننا  حمتوى  هي  اهلل  كلمة  اأن 
بالإميان، علينا األ نوؤمن بوعود اهلل -اأي األ تكون هذه الوعود هي غاية  
)رومية4:  اهلل  كلمة  من  مقاطع  بع�س  ت�سجعنا  اهلل-  �سخ�س  ل  اإمياننا 
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20–21( و)مزمور106: 12( على الإميان مبواعيد اهلل. لكننا نوؤمن بهذه 
على  ونوؤ�س�سه  اهلل  يف  اإمياننا  ن�سع  اأننا  بيد  بها،  نطق  اهلل  لأن  املواعيد 
�سخ�سه. كما اأننا نوؤمن ونعرتف بكلماته ومواعيده ونت�رشف مبقت�ساها 

لأنها كلماته. 

اإمياننا هو  اإمياننا يف �سخ�سه يتقوى كلما الت�سقنا به، لكن حمتوى  اإن 
ما �سمعناه يخربنا به من خالل وحيه املقد�س. وهذا هو عمل الروح القد�س 

حيث اإن الآب يتكلم معنا ويعلمنا من خالله. 

اأعمال الإميان:
لتناول  لحًقا  و�سنعود  عامل  غري  اأو  �سلبًيا  لي�س  الإميان  اأن  راأينا  لقد 
اأن   )10–9 )رومية10:  لنا  تو�سح  درا�ستنا.  خالل  املهمة  احلقيقة  هذه 
رنا  الإميان احلي يرتبط دائًما بالعرتاف بكلمة اهلل اأو التكلم بها. كما يذكِّ
�س على الكلمة التي  )يعقوب2: 14–26( اأن الإميان يرتبط دائًما بعمل موؤ�سَّ

ت�سلمها من اهلل. 

»الإميان«  بني  ت�ساد  بوجود  املا�سي  يف  الكني�سة  قادة  بع�س  علَّم 
و»الأعمال«. لكن هذا التعليم مبني على فهم خاطئ ملعنى الإميان الكتابي. 
– »العرتاف  الكلمة«  – »قبول  الكلمة«  »�سماع  يت�سمن  احلي  الإميان  اإن 
ا من هذه العنا�رش مبفردها  بالكلمة« – »العمل بالكلمة«. ول ميكن اعتبار اأيًّ

كمال الإميان. فكلها لزمة ولِغَنى عنها لالإميان احلقيقي. 

الإميان وما ل يُرَى:
والإيقان  ُيرَجى  مبا  »الثقة  باأنه   )1 )عربانيني11:  يف  الإميان  ُيعرف 
ندركها ومل  اأمور مل  يتعامل مع  الإميان  اأن  يعلمنا  ُتَرى«. وهذا  باأمور ل 
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 )25–18 )رومية8:  يف  احلقيقة  هذه  نرى  حياتنا.  يف  بعد  نختربها 
و)2كورنثو�س4: 18 و5: 17(.

وت�رشفنا  به  واعرتفنا  اآمًنا  قد  اأمًرا  نخترب  عندما  غايته  الإميان  يحقق 
طبًقا له. وبو�سولنا لهذه النقطة، ل نعد يف حاجة اإىل الإميان. لكن اإىل اأن 
نلم�سها  اأو  واأموًرا مل نختربها  يتحقق ذلك، �سرنى ونقبل بالإميان حقائق 

باأيدينا بعد. 

نقراأ يف الإ�سحاح احلادي ع�رش من �سفر التكوين عن اأنا�س عا�سوا وماتوا 
يف الإميان. لقد �سدق هوؤلء كالًما �سمعوه من اهلل، بل واعرتفوا به وت�رشفوا 
يف حياتهم على اأ�سا�سه، على الرغم من اأنهم مل يختربوا ما ُوعدوا به فعلًيا 
يف حياتهم. ي�سري )1بطر�س1: 8–9( اإىل اأن الأمر غري خمتلف بالن�سبة لنا 

فيما يتعلق باأهم نواحي الإميان. 

الإميان يعرتف باحلقائق الروحية: 
مبا  الثقة  فهو  الإميان  »اأما   )1 لـ)عربانيني11:  العربية  الرتجمة  تقول 
 Now faith is ُيرَجى والإيقان باأمور ل ُتَرى«. وتقول الرتجمة الإجنليزية
 the substance of things hoped for، the evidence of things not
seen. الكلمة اليونانية املقابلة ل�سمري الغائب »هو« يف الرتجمة العربية 
 .)hupostasis( يف الرتجمة الإجنليزية هي )substance( واملقابلة لكلمة
ترد نف�س الكلمة يف )عربانيني1: 3( لت�سف ي�سوع كر�سم جوهر �سخ�س اهلل. 
واملعنى املق�سود من هذه الكلمة هو الطبيعة احلقيقية ل�سيء ما يف مقابل 
ظاهره اخلارجي. وعندما ترد يف )عربانيني1: 3( فهي ت�سري اإىل جوهر اهلل 
فهي   )1 )عربانيني11:  يف  اأما  �سخ�سه.  اأعلنه  والذي  ي�سوع  يف  املوجود 

تو�سح اأن الإميان يتعامل مع حقائق غري مرئية. 
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اأبعد واأعمق من الأمور الظاهرة. وهو يتعلق باحلق  اإىل  اإن الإميان ينظر 
الظاهرة حقائق �سطحية.  الأمور  اأعلنه اهلل عن موقف ما. رمبا ترينا  الذي 
لكن حق اهلل اجلوهري يذهب اإىل اأعمق من هذا امل�ستوى. والإميان هو الذي 
على  الظاهرية.  احلقائق  حتت  املوجود  احلقيقي  اجلوهر  قبول  من  ننا  ميكِّ
اإبلي�س مهزوم، لكن  اأن اهلل حمبة واأن  �سبيل املثال، احلقيقة اجلوهرية هي 
ننا الإميان الذي يجعلنا  الواقع قد يبدو عك�س ذلك يف بع�س الأحيان. ميكِّ
ويدفعنا  دائًما،  اجلوهرية  احلقيقة  روؤية  من  احلي  باهلل  ونلت�سق  نتعلق 

لالعرتاف بها والعمل مبقت�ساها مهما كان الظاهر يناق�سها. 

اأنه �سيفي بها، وعندما نتعلق به ونتقبل عطيته  اهلل يعلم وعوده، ويعلم 
لها.  وروؤيته  الأمور  من  يقينه  حينها  لنا  يكون  الإميان،  هي  التي  الرائعة 
بالإميان نت�سارك يف تيقنه من حتقق الوعود وتكون لنا روؤيته التي تنظر 

اإىل جوهر ما وعد به. 

غالًبا ما ُترتجم الكلمة اليونانية )hupostasis( يف العهد اجلديد بـ »ثقة« 
كما نرى يف )2كورنثو�س9: 4 و11: 17( و)عربانيني3: 14( والكلمة م�ستقة 
من كلمتي )hupo( مبعنى »حتت« و)stasis( مبعنى »وقفة«. نفهم من هذا 
اأن كلمة )hupostasis( تعني اجلوهر املوجود حتت �سيء ما والذي يعطيه 
�سيء على عاتقنا  اأي  اأخذ  ننا من  التي متكِّ الثقة  را�سًخا. كما تعني  اأ�سا�ًسا 

و»الوقوف حتته« اأي »حتمله«. 

من  ننا  ميكِّ فهو   .)hupostasis( كلمة  بدللتي  احلي  الإميان  يت�سف 
اأن نختربه.  الثقة يف هذا اجلوهر حتى قبل  روؤية جوهر املواعيد ويعطينا 
نرى يف ن�سو�س مثل )مرق�س11: 24( و)لوقا13: 12–13( و)1بطر�س1: 
ننا الإميان من روؤية اجلوهر احلا�رش لأمور  7–8( و)1يوحنا3: 2( كيف ميكِّ
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م�ستقبلية وقبوله بكل ثقة. �سنعود يف اجلزء العا�رش اإىل مناق�سة معنى كلمة 
)hupostasis( با�ستفا�سة اأكرث. 

الإميان يدرك احلقائق التي ل تُرَى: 
بالإميان ت�سبح الأمور التي �سمعنا اهلل يعد بها، والتي نرجوها ونعرتف 
بها ونعمل مبقت�ساها، حقيقة واقعة خُمَترَبة. نفهم من )عربانيني3-1:4( 

اأن املوؤمنني احلقيقيني منذ عهد امل�سيح »يدخلون« اإىل حيث مواعيد اهلل. 

وعلينا اأن نفهـم اأن الـذي يحقق املواعيد لي�س اإمياننا بل اهلل. لكن الإميان- 
ننا  ق تر�س املوتور كي يبداأ يف القيام بعمله - ميكِّ مثل »الدبرياج« الذي يع�سِّ
قة. بالإميان – بالتعلق  من اختبار مواعيد اهلل والدخول اإليها وروؤيتها حُمقَّ
باهلل وو�سع ثقتنا فيه وتاأ�سي�سها عليه – نقف يف املكان ال�سحيح لختبار 

احلقيقة املوعودة يف نف�س اللحظة التي يحقق فيها اهلل مواعيده. 

الإميان ه� الثقة: 
الإجنليزية  )ويف  »الإيقان«  هو   )1 )عربانيني11:  بح�سب  الإميان 
»اإيقان« هي  لكلمة  املقابلة  اليونانية  والكلمة  ُتَرى.  باأمور ل   )evidence
»اإدانة«.  اأو  »توبيخ«  )2تيموثاو�س16:3(  يف  ترتجم  وهي   .)elegchos(
والكلمة يف الأ�سل كلمة قانونية ُت�ستخدم لو�سف �سخ�س ما متت حماكمته 

واأثبتت »الأدلة« اإدانته. 

والكلمة -كما هي م�ستخدمة هنا- تدل على اأن الإميان يجعلنا يف حالة 
لل�سك.  جمال  اأي  تدع  ل  قاطعة  اأدلة  مع  يتعامل  فهو  التام،  القتناع  من 
التام  »القتناع  هو  الإميان  اأن  عن  �سابًقا  ذكرناه  مبا  املعنى  هذا  رنا  يذكِّ
ب�سيء اأُخربنا به«. �سنتناول هذا اجلانب من معنى الإميان لحًقا. اأما الآن 
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 )12 و)2تيموثاو�س1:   )21–16 )رومية4:  يف  جاء  كما  نراه  اأن  فيكفي 
و)عربانيني10: 22–23(.

اأموًرا  لي�ست  التي تتحدث عنها )عربانيني11: 1(   )matters( و»الأمور« 
وامل�ستق   )pragma( هي  لها  املقابلة  اليونانية  فالكلمة  مبهمة.  غام�سة 
عملية.  الأمور  اأكرث  على  تدل  التي  الإجنليزية   )pragmatic( كلمة  منها 
اأيام  كما اأن كلمة )pragma( هي كلمة قانونية اأخرى كانت ت�ستخدم يف 
العهد اجلديد لت�سري اإىل ق�سية اأو م�ساءلة قانونية )matter( بعينها. واليوم 

يقولون يف الإجنليزية مثاًل:

»الق�سية  اأي   »the matter concerning Brown and Jones«  
املتعلقة بكل من برون وجيم�س«. 

دة تاأكيًدا تاًما،  كل هذا يو�سح اأن الإميان يتعامل مع اأمور حمددة وموؤكَّ
فهو لي�س �سيًئا عاًما بال هدف. يتعلق الإميان دائًما باأمور حمددة ينطبق 
عليها حًقا و�سف الق�سايا القانونية. يتعلق الإميان بالأمور التي حتدث اهلل 
اإليه، ويتعلق كذلك  ن�ستمع  لنا ونحن  اأعلنها  التي  املعينة  عنها، باحلقائق 
باحلقائق التي اأجنزها لنا. ولأن اهلل هو الذي وعد بهذه الأمور فهي موؤكدة، 

حيث يفعل اهلل دائًما ما يقول ويقول ما يفعل. 

ا اأن الإميان لي�س فكًرا دينًيا يتعلق باأمور متخيلة اأو ينتج  كما نفهم اأي�سً
عن روح �ساذجة غري مفكرة. مييل النا�س اليوم اإىل حتقري اأي �سيء ل ميكن 
مبداأ  رف�س  اإىل  الفكر  هذا  مثل  يوؤدي   – باحلجة  اإثباته  اأو  بالعقل  اإدراكه 
اإىل الإميان  اأدلة عقلية تدعونا  اأنه مع وجود  اأن نتذكر  الإميان. لكن علينا 
بوجود اهلل، فاإن اهلل ي�سمو فوق الفكر الب�رشي والبحث العلمي. وهذا يعني اأن 
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�سعينا لإثبات وجوده بناًء على هذين الأ�سا�سني فقط حمكوم عليها بالف�سل 
م�سبًقا. 

الوحي.  اأو  الإعالن  وهو  األ  للمعرفة  ثالًثا  اأ�سا�ًسا  اأعطانا  الذي  هلل  �سكًرا 
والإعالن يف اأب�سط معانيه هو اأن نعرف احلقيقة عن طريق �سخ�س ما لديه 
ال�سلطان  ذو  اهلل  هو  هنا  حالتنا  يف  املعني  وال�سخ�س  خا�سة.  معلومات 
املطلق. يعول الإعالن على كل من املنطق والإدراك العقلي، بيد اأنه يوؤكد يف 
الوقت نف�سه على وجود معرفة خارج نطاقهما. والإميان هو الطريق لهذه 
املعرفة اخلا�سة من اهلل وهو الطريقة التي نفهم بها املعرفة اخلا�سة باهلل 

والأمور الروحية. 

�س على حقائق  ل يعني قولنا هذا اأن الإميان ل عالقة له بالعقل وغري موؤ�سَّ
العلم، اأو اأنه ل ميكن فهمه عن طريق العقل والعلم. يو�سح لنا الكتاب املقد�س 
اإعالن عن  اإنه  النور.  الظالم، لكنه تقدم نحو  لي�س تراجًعا نحو  الإميان  اأن 

العامل غري املرئي الذي اختار اهلل اأن يعرِّفنا اإياه.



الجزء الثاني

اإليمان الكتابي 

اأن كلمة »الإميان« ترد كثرًيا يف العهد اجلديد ب�سكل وا�سح، بينما  راأينا 
ترد مرتني فقط يف العهد القدمي يف )تثنية32: 20( و)حبقوق2: 4(. ل يعني 
كلمة  كانت  اإن  لأنه  القدمي.  العهد  يف  مهم  غري  مبداأ  هو  »الإميان«  اأن  هذا 
»الإميان« ل ترد به لفًظا، اإل اأن معناها ُيعرب عنه من خالل كلمات اأخرى 

مثل »الثقة« و»الرجاء«. 

الإميان يف العهد القدمي: 
بالتوجه  ال�سخ�س  يتمتع  اأن  القدمي  العهد  يف  الأ�سا�سية  املطالب  من 
ال�سحيح نحو اهلل. مل ُيعرِّف العهد القدمي هذا التوجه باأنه »الإميان«. لكننا 
نفهم من ن�سو�س مثل )مزمور26: 1 و37: 3–8( و)اأمثال3: 5( اأن املعنى 

املق�سود هو اأقرب ما يكون اإىل معنى كلمة )pistis( يف العهد اجلديد. 

رمبا يكون كاتب )مزمور26: 1( يتحدث عن كماله ونف�سه واأعماله. لكن 
)مزمور37( عن  كاتب  يتحدث  كذلك  الرب.  التامة يف  ثقته  ثمر  هو  كماله 
هذا  اأ�سا�س  هما  عليه  والتكال  الرب«  يف  »الثقة  لكن  امل�ستقيمة.  حياته 
للحياة  اجلديد  العهد  دعوة  مع  متاًما  هذا  يتفق  اإليه.  ي�سعى  الذي  الكمال 

بالإميان. كما يو�سح اأن دعوة ي�سوع لالإميان مل تكن جديدة. 

لكونها  اإل  ل�سيء  ل  اهلل«  »كلمة  الثقة يف  اأحياًنا على  القدمي  العهد  يحث 
31
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كلمة اهلل وذلك كما نقراأ يف )مزمور119: 42( ميكننا اأن نقول اإن »الكلمة« 
كانت هي حمتوى اإميان اأنا�س العهد القدمي واأن اهلل -م�سدر الكلمة- كان 

هو ق�سد اإميانهم. 

يقارن )اأمثال3: 5( بني »الثقة يف الرب« و »التكال على فهمنا«. الدعوة 
ذلك  نرى  القدمي.  العهد  �سائدة يف  النف�س« هي دعوة  »الثقة يف  اإىل رف�س 
على �سبيل املثال يف )اأمثال28: 26( و)حزقيال33: 13( و)هو�سع10: 13(. 
حتث ن�سو�س اأخرى مثل )اإ�سعياء42: 17( و)حبقوق2: 18( على عدم الثقة 
يف الأوثان والآلهة الكاذبة. كما يحذرنا )اإرميا17: 5( من الثقة يف اأي �سيء 

ب�رشي. 

يتحدث العهد القدمي عن اهلل ب�سفته الوحيد الذي ي�ستحق الثقة الإن�سانية؛ 
فهو وحده الذي ميكننا العتماد عليه كلية، وهو الوحيد القادر على حتقيق 
كل ما َيِعد به. ي�سري العهد القدمي اإىل اهلل بثالثمائة ا�سم و�سفة، يعرب كل منها 
اإليه كي يلبي  الإلهية. كان �سعب اهلل يتجه  الطبيعة  عن جانب من جوانب 

حاجة معينة لديهم وكي يحقق لهم وعوًدا خا�سة.

 Knowing the« »نتناول هذه الفكرة بالتف�سيل يف كتاب »معرفة الآب
Father« من �سل�سلة »�سيف الروح«. لكن ميكننا فهم �سيء عنها الآن من 
اإمياننا  يتاأ�س�س  اأن  ميكن   )15 و86:   2 )مزمور28:  مثل  ن�سو�س  خالل 
بثقة على اهلل الذي يتحدث عنه كاتب املزمور. عندما نوؤمن »باهلل امللجاأ« 
�سنعلم اأننا اآمنون مادًيا. وعندما نتعلق باهلل املحب الرحيم الكرمي نعلم 

اأننا �سُنحفظ اأو نخل�س بطريقة خمتلفة. 

الدينية  املعتقدات  لي�س جمرد جمموعة من  الإميان احلي  اأن  وهذا يعني 
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ذاته  عن  لنا  يعلن  الذي  احلي  باهلل  اإميان  لكنه  ن�سدقها.  اأن  علينا  التي 
بالأفعال والأقوال وب�سورة اأهم يف �سخ�س امل�سيح. 

اإبراهيم 
اإبراهيم  نذكر  اأن  دون  الكتابي  الإميان  عن  نتحدث  اأن  امل�ستحيل  من 
نقراأ يف )تكوين15: 6( و�سًفا  ت�سهد كل حياته عن ثقة كاملة باهلل.  الذي 
ا يف )رومية4: 1–25(  لإميان اإبراهيم الذي يتحدث عنه العهد اجلديد اأي�سً

و)غالطية3: 6–14( و)عربانيني11: 8( و)يعقوب2: 23(. 

يتحدث كل الكتاب عن اإبراهيم ب�سفته »رائد الإميان« اأبي املوؤمنني. كما 
مركزية  على  يوؤكد  مما  اإبراهيم«  »اإله  باأنه  القدمي  العهد  يف  اهلل  اإىل  ُي�سار 
»اإله  ب�سفته  ملو�سى  نف�سه  اهلل  يقدم  والب�رش.  اهلل  بني  العالقة  يف  الإميان 

اإبراهيم« يف )خروج3: 15(. 

عنا�رش  توافر  �سنالحظ  اإبراهيم،  حياة  ق�سة  يف  نتاأمل  عندما 
و�سدقه  له  اهلل  وعد  اإبراهيم  �سمع  الأربعة:  الرئي�سية   )pistis(الإميان
واعرتف به وت�رشف على اأ�سا�سه. نقراأ يف �سفر التكوين على �سبيل املثال 

اأن اإبراهيم: 

�سمع كلمة اهلل: . 1
♦  33 و18:   17–14 و13:   7  ،1  :12( به  الوثيقة  عالقته  اإطار  يف 

و22: 1–2 و24: 40(. 
يف روؤى )15: 21-1(. ♦
يف هيئة مادية )17: 1–22 و18: 33-1(.  ♦
من خالل ر�سل من املالئكة )22: 18-11(. ♦
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اعرتف باإميانه يف اهلل ب�سفته:. 2
يهوه )12: 8(. ♦
ال�رشمدي )21: 33(. ♦
العلي )14: 22(. ♦
مالك ال�سماء والأر�س )14: 22 و24: 3(. ♦
الرب )15: 2(. ♦
ديان كل الأر�س )18: 25(.  ♦
العادل )18: 25(.  ♦
املعطي )22: 8، 14(. ♦

وثق باهلل: . 3
ف�سجد له ودعا با�سمه )12: 8 و13: 4، 18(.  ♦
واآمن بالرب )15: 6(.  ♦

ت�رشف بناًء على هذا الإميان عندما: . 4
غادر اأور )11: 31 و15: 7(.  ♦
غادر حاران )12: 4-1(. ♦
كنعان  ♦ باأر�س  اهلل  وعده  حني  حتى  والغربة  التجوال  حياة  قبل 

)13: 15 و15: 18(.
كان م�ستعًدا للت�سحية باإ�سحاق )22: 2–18(.  ♦

من املهم اأن ندرك اأن اأعمال اإبراهيم التي دلت على طاعة الإميان كانت 
هي اإجابته على وعود اهلل واإعالنه له. 

اإىل  اإ�سارة  اأية  اإبراهيم كلمة اهلل واأجابه بالإميان. لي�ست هناك  لقد �سمع 



اإليمان الكتابي

35

»نامو�س« اأو اإىل مطالبة اإبراهيم مب�ستوى اأخالقي معني. لكن هناك تطوًرا 
يف عالقة اإبراهيم باهلل، تلك العالقة القائمة على الإميان والتي �سنتناولها 

يف اجلزء العا�رش من هذا الكتاب. 

لنا  يك�سف  وعائلته.  وطنه  ترك  اإىل  قاده  باهلل  وتعلقه  اإبراهيم  اإميان 
لأي  طاعته  اأو  احل�سن  �سلوكه  ولي�س   – اإبراهيم  اإميان  اأن   )6 )تكوين15: 
نامو�س – هو الذي جعل اهلل يح�سبه باًرا. هذا اأ�سا�س مهم لالإميان الكتابي، 

ويو�سح اأن الإميان هو ما يطلبه اهلل يف حياتنا. 

الإميان يف العهد اجلديد:
»اإمياًنا«.  تعني  التي   )pistis( اليونانية  الكلمة  معنى  يف  مًعا  تاأملنا 
وعرفنا اأن الإميان كفعل هو ركيزة اأ�سا�سية يف العهد اجلديد، واأن ال�ستخدام 
امل�سيحي للكلمة يعني الرتباط ب�سخ�س امل�سيح، اأي التعلق به والت�سليم له. 
�سرنى يف هذا اجلزء كيف ت�رشح اأ�سفار العهد اجلديد هذا الرتباط وتطبقه. 

الب�سائر 
كلمات ال�سيد امل�سيح الأوىل يف )مرق�س1: 15( تربط بني الإميان والتوبة؛ لأن 
ملكوت اهلل قد اأتى، كان على من ي�سمعون ي�سوع اأن يغريوا الطريقة التي يفكرون 
بها يف اهلل، واأن يلتزموا من كل قلوبهم بكل اإر�سالية ي�سوع وبكل املبادئ التي 

يحملها يف �سخ�سه. اإن الإميان بالإجنيل يعني الإميان بي�سوع نف�سه. 

ت�سجل الب�سائر اأن خدمة ي�سوع كانت عبارة عن �سل�سلة من التحديات التي 
على الإميان اأن يواجهها. على �سبيل املثال: 

بعد كلمات ي�سوع يف )مرق�س1: 15( كان على التالميذ الأوائل اأن  ♦
يرتكوا �سيدهم ويتبعوا ي�سوع )مرق�س1: 17(.
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الإميان عامل مهم جًدا وقوي يف كل حوادث ال�سفاء )متى8: 10، 13  ♦
و9: 22، 29 و15: 28 ومرق�س9: 24 و10: 52 ولوقا7: 50 و17: 19(.

عند تهدئة العا�سفة، وبخ ي�سوع التالميذ لعدم اإميانهم )متى8: 26(  ♦
و)مرق�س4: 40( و)لوقا8: 25(.

وعد ي�سوع من يتمتعون بالإميان باإجنازات عظيمة )متى17: 20(  ♦
و)21: 21–22( و)لوقا17: 5–6(. 

نفهم من )مرق�س9: 23( اأن الإميان هو تاأكيد لالإمكانية يف وجه امل�ستحيل، 
للجوهر يف وجه املظهر، للحق الإلهي يف وجه احلقائق الإن�سانية. تتاأ�س�س 
خدمة ال�سيد امل�سيح على القناعة باأن ما يتوقعه اهلل من النا�س هو م�ستحيل 
يف  وبطريقته  باهلل  الإميان  يربطهم  عندما  ممكن  لكنه  الب�رشية،  باجلهود 

عمل الأ�سياء. 

حول  العمل  يتمركز  عندما  »امل�ستحيل«  يتحقق  كيف  نفهم  اأن  ميكننا 
ما  اهلل  يفعل  امل�سيح  �سخ�س  خالل  فمن  امل�سيح.  – �سخ�س  مرئي  �سخ�س 

يبدو م�ستحياًل لنا. 

القدمي  العهد  اإىل الإميان مل تكن دعوة جديدة؛ لأن  اأن دعوة ي�سوع  راأينا 
دعا النا�س اإىل الثقة يف اهلل. نرى هذا يف )لوقا1: 45 و1: 20( الذي يقارن 

بني اإميان مرمي وعدم اإميان زكريا. 

عرفنا كذلك اأن الإميان يت�سمن �سماع كلمة اهلل. يوؤكد )لوقا8: 11–15( 
على هذه احلقيقة عندما ي�ساوي بني »الإميان« و»قبول كلمة اهلل«. 

يعلمنا  الإميان.  على  ترتتب  اأن  يجب  حيوية  اأموًرا  اأن  ا  اأي�سً وفهمنا 
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نف�سه  عن  يعرب  الإميان  اأن   )24 و)مرق�س11:   )22 )متى21:  يف  ي�سوع 
يف ال�سالة، واأن العالقة مع الآب يجب اأن تكون عالقة اإميان حتى تكون 

حقيقية وفعالة. 

ب�سارة ي�حنا 
واأن  يوحنا،  ب�سارة  يف  مرة  مائة  حوايل  يرد  »يوؤمن«  الفعل  اأن  راأينا 
)يوحنا20: 30–31( يو�سح اأن هدف الب�سارة كلها هو اأن »يوؤمن« قراوؤها. 

توؤكد هذه الب�سارة على العديد من اأ�سا�سيات الإميان التي اأ�رشنا اإليها قباًل، 
على �سبيل املثال: 

يت�سمن الإميان �سماع الكلمة )2: 22(.  ♦
الإميان هو اأن نوؤمن بي�سوع )4: 50 و8: 30 و12: 11 و14: 1(.  ♦
اأعمال ي�سوع توؤدي اإىل الإميان )2: 11 و10: 38-37(.  ♦
اخلال�س ياأتي كنتيجة لالإميان )1: 12 و3: 16(.  ♦

تو�سح  اأوًل:  لالإميان.  لفهمنا  اآخرين  بعدين  ت�سيف  يوحنا  ب�سارة  لكن 
الب�سارة اأن الإميان بي�سوع يت�سمن تغيرًيا جذرًيا يف حياة ال�سخ�س ي�ساحبه 
ا للعامل. اجلموع يف )6: 60–66( تركت ي�سوع عندما علمت اأن نظرته  رف�سً
للحياة خمتلفة عن نظرتهم. اأرادت هذه اجلموع يف )6: 15( اأن جتعل ي�سوع 
ملًكا اأر�سًيا عليهم يف حني اأراد هو منهم اأن ي�ستجيبوا لتعاليمه الروحية عن 

اأكل ج�سده و�رشب دمه. 

ثانًيا: تو�سح ب�سارة يوحنا اأن الإميان له درجات متنوعة. ميكن األ ن�سل 
اإىل كمال الإميان لكننا مع ذلك نختلف عن غري املوؤمنني الذين لي�س لديهم 
اإميان على الإطالق. كان توما موؤمًنا بالفعل لكن ي�سوع اأخربه يف )20: 27( 
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اأن »يوؤمن«. وكان اإميان اأهل ال�سامرة يف )4: 40( خمتلًفا عن الإميان الذي 
حتدث عنه )يوحنا20: 30–31(.

يدل كل هذا على اأن الإميان لي�س جتربة �ساكنة حتدث مرة واحدة وتبقى 
�سخ�س  يف  للحياة  م�ستمرة  اكت�ساف  عملية  لكنها  الأبد.  اإىل  حالها  على 

امل�سيح التي تنمو اأثناء �سرينا معه وتعلقنا به. 

�سفر الأعمال 
ُو�سفت جماعة امل�سيحيني لأول مرة يف �سفر الأعمال باأنهم »الذين اآمنوا« 

)2: 44 و4: 4، 32 و9: 42 و11: 21 و14: 23(. 

ويف كل �سفر الأعمال نرى اأن اختبار الإميان وممار�سته هو مكمل اأ�سا�سي 
للتوبة. ودائًما هناك الكرازة بالإميان »بالرب« و »بالكلمة« )4: 4 و11: 17 

و14: 23 و16: 31 و17: 11–12 و19: 4 و20: 21 و24: 24(.

وهذا يثبت اأن الإميان ال�سخ�سي بامل�سيح املقام كان �سمة مميزة ل ِغَنى 
اأوًل ر�سالة  اأن ي�سمعوا  عنها يف حياة امل�سيحيني الأوائل. كان على هوؤلء 
الرب معهم.  اأن يختربوا ما فعله  ال�سيد امل�سيح ويقبلوها ويوؤمنوا بها قبل 
لدرجة  الأوىل  للكني�سة  بالن�سبة  ومركزي  مهم  مبداأ  هو  هذا  الإميان  مبداأ 
ر�سالة  على  للدللة  الأعمال  �سفر  يف  اأحياًنا  ي�ستخدم  »الإميان«  تعبري  اأن 

امل�سيحية )6: 7 و13: 8 و14: 22(. 

ر�سائل ب�ل�ص 
تعلمنا ر�سائل بول�س )1 كورنثو�س - فليمون( الكثري عن الإميان وتو�سح 
اإىل  بول�س  ي�سري  وتفكريه.  بول�س  حياة  يف  جًدا  اأ�سا�سًيا  كان  الإميان  اأن 



اإليمان الكتابي

39

التعرف على  ر�سائله  الإميان بتعبريات غنية ومتنوعة. وميكننا من خالل 
�سبعة مبادئ مهمة عن الإميان تكمل بع�سها البع�س.

اهلل اأمني . 1
تتاأ�س�س تعاليم بول�س عن الإميان على اأمانة اهلل، على حقيقة اأن اهلل مليء 
بالأمانة وموثوق فيه كلية يف كل تعامالته مع �سعبه. نرى هذه احلقيقة يف 
)رومية3: 3( و)1كورنثو�س1: 9( و)2كورنثو�س1: 18( و)1ت�سالونيكي5: 

24( و)2تيموثاو�س2: 13(.
نفهم اأن اهلل اأمني متاًما يف حفظ كل وعوده، مما يعني اأنه ميكننا الثقة يف 
كالمه دون اأي تردد عندما نتعرف على �سوته. لذلك ي�سري بول�س اإىل »�سدق 
الكلمة« يف ن�سو�س مثل )1تيموثاو�س1: 15 و3: 1 و4: 9( و)2تيموثاو�س2: 

11( و)تيط�س3: 8(

الإميان هو قبول ر�سالة اهلل . 2
نقراأ يف )رومية10: 17( و)1كورنثو�س1: 21( و)اأف�س�س1: 13( اأن الإميان 
هو ال�ستجابة ال�سحيحة لر�سالة الب�سارة. �سبق وراأينا اأن امل�سيح هو هدف 

الإميان، ولن يكون ل�سخ�سه معنى بالن�سبة لل�سخ�س اإل من خالل الإميان.
يظهر لنا )رومية10: 8-13( اأن اإثبات جتاوب الإميان هو اعرتاف منطوق 

باأن امل�سيح هو الرب، وهذا ي�سمل بو�سوح قرار �سخ�سي عن امل�سيح. 

التربير ياأتي فقط بوا�سطة الإميان . 3
اأن  ر�سالة رومية حول حقيقة  الأوىل من  الثمانية  الإ�سحاحات  تتمحور 
التربير )تاأ�سي�س عالقة �سحيحة بني اهلل والب�رش( ياأتي عن طريق الإميان 

فقط. توؤ�س�س )رومية1: 17( هذه احلقيقة على ما ورد يف )حبقوق2: 4(.
يرى بول�س اأن الرب هو عطية اإلهية ل ميكننا اأن نعمل اأي �سيء كي نح�سل 
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عليها. كل ما علينا هو اأن نقبلها. وهذا القبول هو فعل الإميان الذي تتحدث 
نفًيا  ينفي  اأن  بول�س  دفع  الذي  الإميان  هو  هذا   )26–21 )رومية3:  عنه 
الأعمال  التربير عن طريق  اإمكانية حتقيق  نهائًيا يف )رومية3: 27–31( 
اأن نوؤمن بال�سيد  الب�رشية. الإميان بالن�سبة لبول�س هو عك�س حتقيق الذات. 
امل�سيح يعني اأن نتوقف عن الإميان باأنف�سنا؛ حيث اإن الإميان ُيذهب الفخر 

بالنف�س تلقائًيا.

الإميان عملية م�ستمرة . 4
هذه  على   )17 )رومية1:  وتوؤكد  م�ستمرة  عملية  هو  الإميان  اأن  راأينا 
ا تكوين  اأي�سً احلقيقة. الإميان لي�س هو فقط قبول عمل اهلل التربيري. لكنه 
كل  يف  احلقيقة  هذه  على  بول�س  يوؤكد  امل�سيح.  ال�سيد  مع  جديدة  عالقة 
تعاليمه. �سنناق�س يف اجلزء العا�رش عملية منو الإميان. لكن يجب اأن نعرف 

هنا حقيقة اأن الإميان ينمو. 
�ساكًنا  ولي�س  وحيوي  فعال  الإميان  اأن   )3 )1ت�سالونيكي1:  من  نفهم 
تكون  اأن  يجب  اجلديدة  حياتنا  اأن   )20 )غالطية2:  لنا  وتو�سح  راكًدا.  اأو 

ا�ستمراًرا لفعل الإميان واكت�ساًفا م�ستمًرا ملا فعله ي�سوع لأجلنا. 

الإميان التزام باحلياة اجلديدة . 5
قلنا فيما �سبق اإن لالإميان درجات، يعطينا بول�س بع�س الإ�سارات عن هذه 

الفكرة. 
من املمكن اأن يغيب الإميان، وعلينا اأن ن�سلي حتى يعالج اهلل هذا  ♦

النق�س )1ت�سالونيكي3: 10(. 
بالب�سارة  ♦ للكرازة  اأكرث  ا  فر�سً توفر  اأن  ميكن  الإميان  زيادة 

)2كورنثو�س10: 16-15(.
اإميان اإبراهيم النامي هو مثال يحتذي به الآخرون )رومية4: 21-20(.  ♦



اإليمان الكتابي

41

ميكن اأن ي�ستهر اأفراد وجماعات باإميانهم )فليمون1: 5( و)رومية1: 8(  ♦
و)اأف�س�س1: 15( و)كولو�سي1: 4( و)1ت�سالونيكي1: 8(. 

ل يعني هذا اأن الإميان مبهم لدرجة اأنه ل ميكننا اأن نتعرف عليه يف حياة 
�سخ�س موؤمن. لكنه يو�سح اأن الإميان اأكرث من جمرد ت�سديق على الر�سالة 
امل�سيحية. الإميان بالن�سبة لبول�س هو اللتزام الكامل باتباع ال�سيد امل�سيح 

والعي�س والتفكري بطريقته. 

الإميان عطية من اهلل . 6
الروح  اإميان  اأن  نقراأ  حيث   )9 )1كورنثو�س12:  اإىل  �سبق  فيما  اأ�رشنا 
التي  الروح«  »مواهب  اإحدى  هو  الإميان  اإن  للموؤمنني.  خا�سة  عطية  هو 
»معرفة  بعنوان  الروح«  »�سيف  �سل�سلة  من  الثاين  الكتاب  يف  تناولناها 
ُيعَطى الإميان  الروح« »Knowing the Spirit«. مثله مثل كل املواهب، 
للموؤمنني املمتلئني بالروح عندما يحتاجون اإميان الروح كي ي�ساعدهم يف 

بناء الكني�سة ولكي يقوموا بعمل امل�سيح بفاعلية اأكرث. 
هذا هو اإميان اهلل الذي ُيعَطى من اأجل خدمة خا�سة كما يف )يعقوب5: 15(. 
لكن )1كورنثو�س13: 2( تذكرنا اأن الإميان ل قيمة له اإن كان بال حمبة. لي�س 
هناك »اإميان خارق« يفوق كل اأنواع الإميان الأخرى. لكن الروح يعطينا من 

في�س نعمته دفعة اإميان خا�سة عندما نحتاجها ب�سدة. 

الإميان يتفعل عندما ُتعرف اإرادة اهلل . 7
من الأ�سياء التي نالحظها يف ر�سائل بول�س هو اأنه ل ي�سلي عادة للكنائ�س 
كي يكون لديها اإميان. بل ي�سكر اهلل من اأجل الإميان الذي لديها بالفعل. كما 
وي�سلي   .)19-15 )اأف�س�س1:  معرفة  الكنائ�س  هذه  تاأخذ  كي  ا  اأي�سً ي�سلي 
ُكلِّ  َمْعِرَفِة  يِف  اَلًة  َفعَّ اإِمَياِنَك  َكُة  �رَشِ َتُكوَن  »ِلَكْي   :)6 )فليمون  يف  باملثل 
�ِسيِح َي�ُسوَع«. ل ي�سلي بول�س كي ياأخذ فليمون  اَلِح الَِّذي ِفيُكْم لأَْجِل امْلَ ال�سَّ
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اإمياًنا بل يقول اإن لديه اإمياًنا بالفعل. هذا لأن بول�س يعلم اأن الإميان ي�سبح 
فعاًل من خالل معرفة اإرادة اهلل. 

الإميان  لكن  الإميان،  من  قدًرا  �سخ�س  كل  يعطي  اهلل  اأن  الوا�سح  من 
اأن  بول�س  ي�سلي  فعال.  غري  اأو  فعاًل  اإيجابًيا،  اأو  �سلبًيا  يكون  اأن  ميكن 
ي�سبح الإميان فعاًل حتى تكون له ثمار. ومتى ي�سبح الإميان فعاًل؟ من 
الإميان فقط من خالل معرفة  والكلمة. يتفعل  الب�سرية واملعرفة  خالل 

اإرادة اهلل.

ر�سالة العربانيني 
در�سنا مًعا تعريف )عربانيني11: 1( لالإميان وراأينا اأن )عربانيني11(يو�سح 
ثبات الإميان يف وجه ال�سعوبات. تظهر هذه الفكرة يف )6: 12 و13: 7( وُي�سار 

اإليها يف )3: 6 و10: 23(.

ا عن اآثار  وكما تقدم لنا ر�سالة العربانيني اأمثلة عن الإميان، حتدثنا اأي�سً
عدم الإميان يف الإ�سحاحني الثالث والرابع. ي�سد عدم الإميان الطريق نحو 
ن لهم الدخول. نفهم  الراحة املوعودة لليهود، وبالتايل الإميان هو الذي يوؤمِّ
من )4: 2( اأن الر�سالة التي �سمعها �سعب اإ�رشائيل مل تفيدهم لأنها مل ُتقاَبل 

بالإميان يف قلوبهم. 

ر�سائل اأخرى 
يقول )يعقوب2: 1( اإن قراءه لهم اإميان ي�سوع امل�سيح. ويقول يف )1: 3( اإن 
الإميان يحتاج اأن مُيتحن. ويو�سح يف )1: 6( اأنه يجب اأن ن�سلي يف اإميان 

غري مرتاب. ويوؤكد يف )5: 15( اأن �سالة الإميان لها قدرة على ال�سفاء. 

حديث يعقوب عن الإميان يف )2: 14–26( مهم جًدا. ل تقول هذه الأعداد 
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اإننا ميكن اأن نتربر باأعمال النامو�س. لكنها ت�سف نوع الأعمال التي هي 
جزء ل ِغَنى عنه من الإميان احلي املثمر. 

ل  يعقوب  اأن  تثبت  وهي  للر�سالة،  املفتاحية  الآية  هي   )24 )يعقوب2: 
نتائج  له  لي�س  الذي  الإميان  اأن  يوؤكد  لكنه  بالإميان.  التربير  يناق�س مبداأ 
عملية لي�س اإمياًنا حًيا اأو مثمًرا. وُيعلِّم كذلك اأن الإميان دون ال�سلوك العملي 

امل�ساحب له هو بال فائدة وميت، وبال ثمر وغري منتج. 

الإميان كمجرد موافقة  الوقوف �سد فكرة  الكتاب املقد�س كله يف  يتحد 
رنا )يعقوب2: 19( اأن ال�سياطني لهم هذا النوع من الإميان. وهو  عقلية. ويذكِّ

اإميان ل ينفع ب�سيء. 

يقتب�س كل من يعقوب وبول�س ما جاء يف )تكوين15: 6( لكن بينما يقول 
 )4–2 )رومية4:  تقول  بالإميان،  تربر  اإبراهيم  اإن   )23–21 )يعقوب2: 
اإميان  اإىل  اإنه تربر بالإميان. ول تناق�س بني الثنني. فبينما ي�سري بول�س 
اإبراهيم الذي اأدى اإىل تربيره، ي�سف يعقوب نف�س الإميان املربر وهو يعمل. 

اإبراهيم على كلمة اهلل.  اإجابة  اإىل نف�س ال�سيء وهو  ينظر يعقوب وبول�س 
يوؤكد يعقوب  الإميان،  يوؤكد بول�س على اجلانب غري املرئي من  بينما  لكن 

على اجلانب املرئي املثمر لالإميان احلي وهو الأعمال. 

ا ما يلي:  نرى يف الر�سائل اأي�سً
الإميان يرتبط باخلال�س )1بطر�س1: 5، 9(.  ♦
الإميان يجب اأن مُيتحن )1بطر�س1: 7(.  ♦
الإميان اأكرث قيمة من الذهب )1بطر�س2: 7(.  ♦
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الأمني  ♦ اخلـالـق  فـي  امل�سطَهدون  املـوؤمنون  يثـق  اأن  يـجـب 
)1بطر�س4: 19(.

الإميان  ♦ يف  را�سخني  يقفوا  اأن  يجب  ال�رشير  يواجههم  الذين 
)1بطر�س5: 9(.

الإميان هو نقطة البداية يف النمو )2بطر�س1: 7-5(. ♦
الإميان ينت�رش على العامل )1يوحنا5: 4(.  ♦
الإميان هو اأن نوؤمن بي�سوع )1يوحنا5: 1، 5(.  ♦
الإميان يعطي تاأكيًدا باحلياة الأبدية )1يوحنا5: 13(. ♦
الإميان يرتبط باملحبة )1يوحنا3: 23(.  ♦
الإميان يت�سمن العرتاف )1يوحنا4: 15(.  ♦

يثبتوا  اأن  ال�سيطان  يحاربهم  الذين  على  اإن   )9 )1بطر�س5:  يقول   
من  ننا  ميكِّ هلل  خ�سوعنا  اأن   )7 )يعقوب4:  رنا  يذكِّ كما  الإميان.  يف 
مقاومة اإبلي�س وحينها �سيهرب منا. لكن كيف نقاوم ال�سيطان؟ يعطينا 
)1بطر�س5: 9( الإجابة: »َفَقاِوُموُه َرا�ِسِخنَي يِف الإِمَيان«. وهذا يعني اأن 
الإميان مبجرد اأن ي�سبح اعتقاًدا را�سًخا يف قلوبنا، �سيهرب اإبلي�س منا. 
توؤكد )اأف�س�س6: 16( على هذه احلقيقة: »َحاِمِلنَي َفْوَق اْلُكلِّ ُتْر�َس الإِمَياِن، 

ْلَتِهَبِة«.  ِّيِر امْلُ الَِّذي ِبِه َتْقِدُروَن اأَْن ُتْطِفُئوا َجِميَع �ِسَهاِم ال�رشِّ

�سفر الروؤيا 
يتحدث �سفر الروؤيا عن ي�سوع ب�سفته »ال�ساهد الأمني« )1: 4–5 و3: 14(. 
»اأميًنا و�سادًقا« )19: 11(.  النهاية، �سيظهر  وعندما يظهر كاملنت�رش يف 
اإًذا  الغريب  لي�س من  دائًما )21: 5 و22: 6(.  اأن كلماته �سادقة  كما نفهم 
اأمناء )2: 10( واأن  اأن يكونوا  اأن يدعو �سفر الروؤيا النا�س يف الكنائ�س اإىل 

ي�سفهم كاأمناء )2: 13 و17: 14(. 
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يربط �سفر الروؤيا بني الإميان واملحبة )2: 19( والحتمال )13: 10( 
يتميز  فلن  املحبة  على  موؤ�س�س  الإميان غري  اأن  لو   .)12 :14( وي�سوع 
لن  احلي.  الكتابي  ي�سوع«  »اإميان  هو  يكون  لن  يدوم،  ولن  بالحتمال 
�سفر  ي�سفها  التي  الأخرية  الأيام  حتمل  من  الإميان  هذا  مثل  ميكننا 

الروؤيا. 





الجزء الثالث

عمل اإليمان 

القدرة  بوا�سطة  بل  الإن�سانية  الإرادة  قوة  بوا�سطة  الإميان احلي  يعمل  ل 
الإميان فقط من خالل عمل  ون�سري يف  اهلل  الإميان من  ناأخذ  اإننا  الإلهية. 

الروح القد�س يف حياتنا. 

يقابل الكتاب املقد�س ب�سفة م�ستمرة بني الإميان والأعمال، اإن اأية حماولة 
الأعمال  اجلدوى.  عدمية  الب�رشية  اجلهود  طريق  عن  اهلل  باأعمال  للقيام 
الروح  اأن الإميان هو عطية اهلل وعمل  الب�رشية يف حني  هي نتيجة اجلهود 
القد�س– روح الإميان. الإميان هو جمرد ال�ستجابة هلل وهذا يعني اأن الإميان 

ل ميكن اإيجاده اأو تنميته بوا�سطة املجهود ال�سخ�سي اأو التاأثري النف�سي.

خارج  هو  القد�س  الروح  اأن  اإىل  الروح«  »معرفة  كتاب  يف  واأ�رشنا  �سبق 
نطاق حتكمنا كلية، فهو ريح اهلل املقد�سة الذي يهب حيث ي�ساء. وهذا يعني 
الإميان. كما ل  اأو و�سفة »�سحرية« ت�سهل عمل  اأنه ل يوجد طريقة معينة 
توجد قوانني غري مرئية اأو ميكانيكية حتكم عمل الإميان وعلى اهلل اأن يلتزم 

بها. 

هو  كما  لكن  الإميان.  عليها  يتاأ�س�س  التي  املبادئ  بع�س  اهلل  و�سع  لقد 
احلال مع كل املبادئ الكتابية، ل حتكم اأ�س�س الإميان اهلل اأو حتده. اإن اهلل هو 

امل�سيطر واملتحكم يف كل �سيء وحا�سا اأن ُيخ�سعه اأي �سيء. 
47
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ُيعلمون عن الإميان يعطي انطباًعا خاطًئا باأن  البع�س عندما  ما يقوله 
هناك نتائج معينة تتولد تلقائًيا عند اإطاعة بع�س القواعد. لكن ل ميكننا باأي 
حال من الأحوال اأن ن�ستخدم نحن الروح القد�س؛ لأنه هو الذي ي�ستخدمنا. 
اإن ال�سخ�س الذي ي�رش على وجود نظام ميكانيكي م�سوؤول عن تزويدنا بقوة 

الإميان هو �سخ�س ياأخذ منحنى خطرًيا نحو مبداأ �سيطاين. 

روح الإميان: 
»روح  ى  ُي�سمَّ الذي  الروح  مع  حية  لعالقة  نتيجة  الكتابي  الإميان  ين�ساأ 
الإميان«. والإميان احلي يوجد فقط يف الروح وعن طريق الروح. وهذا يعني 
اأن غري امل�سيحيني اأو غري املوؤمنني ل ميكن لهم اأن ميار�سوا الإميان احلقيقي. 

�سبيل  على  التجربة.  على  قائًما  ب�رشًيا  اإمياًنا  النا�س  كل  يخترب  بالطبع، 
املثال، يخترب النا�س هذا الإميان يف كل مرة ي�ستعدون فيها للجلو�س على 
يكونون  عندما  اأو  الدواء  اأو  الطعام  لتناول  اأو  طابور  للوقوف يف  اأو  مقعد 
يف انتظار القطار وهكذا. لكن كل هذه الأفعال تنم عن الإميان يف �سيء اأو 

�سخ�س ولي�س عن الإميان يف �سخ�س الإله احلي. 

»الإميان الب�رشي« هو اأحد اأنواع الإميان، لكنه لي�س الإميان احلي. اإن الثقة 
الب�رشية التي ن�سعها يف �سيء ما اأو �سخ�س ما ت�ساعدنا على اختبار فوائد 
نخترب  به  الذي  بالإميان  ميدنا  ل  منهما  اأًيا  لكن  ال�سخ�س.  اأو  ال�سيء  هذا 
فائدته. هذا النوع من الإميان غري ذي قوة يف حد ذاته وتقت�رش فائدته على 
اإلينا ويتحدث معنا  ياأتي اهلل احلي  العك�س من ذلك  النف�سية. على  الناحية 

ويعطينا الإميان الذي نحتاجه كي ن�ستجيب لكلماته واأفعاله. 

يف  تعمل  التي  ال�رشيرة  الأرواح  اإميان  هو  الإميان  من  اآخر  نوع  هناك 
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الذي  الديني«  »الإميان  من  خمتلفة  اأنواًعا  الأرواح  هذه  ت�سجع  العامل.  هذا 
اإله ما وكتاب ما وروح ما وهكذا. وكما هو احلال  الثقة يف  رمبا يت�سمن 
ذاته  ال�رشيرة هو غري ذي قوة يف حد  الأرواح  اإميان  الب�رشي،  الإميان  مع 
الرتباط بالقوى  النف�سية. كما ينطوي على  الناحية  وتقت�رش فائدته على 

ال�رشيرة. 

هذا النوع اخلاطئ من الإميان يعمل من خالل الأرواح ال�رشيرة – »اأرواح 
الإميان« الكاذبة. ت�سعى هذه الأرواح بالطبع نحو توريط املوؤمنني احلقيقيني 
املعتادة  الأمور  اأن منيز  علينا  لذا  كاذب.  اإميان  العاديني يف  والأ�سخا�س 
الدالة على عملها. هناك العديد من الإ�سارات اأو الأفكار التي ت�ساعدنا على 

التعرف على هذا النوع من الإميان. على �سبيل املثال: 
الوعد باإعطاء القوة عند طلبها. ♦
الهدف ل يهم ولي�س هو بيت الق�سيد. ♦
قوته هي قوة اأو طاقة ل �سخ�سية.  ♦
يت�سمن التعامل مع الأرواح. ♦
يت�سمن ت�سخري قوى روحية. ♦
يعمل من خالل �سيغة معينة اأو اآلية معينة.  ♦
ى يف  ♦ قوته مُترر من خالل اأ�سياء مادية واأماكن معينة وطقو�س ُتوؤدَّ

اأوقات وف�سول معينة. 
يت�سمن الرتكيز على قوة الفكر اأو العقل وقوة الت�سور والرتكيز وعلى  ♦

اأ�سكال غري كتابية من التاأمل. 
ا للعامل املادي.  ♦ يت�سمن رف�سً
يت�سمن اإيجاد حقيقة �سخ�سية عن طريق القوانني اأو القوى الروحية.  ♦

الإميان اخلاطئ ونتعلق باهلل من خالل احلياة مع  اأن نتجنب هذا  علينا 
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ويف الروح القد�س. عندما نعي�س يف عالقة حقيقية مع الروح �سينمو الإميان 
املقد�س  غري  الكاذب  الإميان  عن  البعد  كل  بعيد  اإميان  وهو  داخلنا  احلي 

امل�ستغل الأناين. 

كلمة الإميان:
الإميان احلي هو اإميان فعال يف اهلل احلي الذي ينطق كلمته بقوة و�سلطان 
وو�سوح. قلنا فيما �سبق اإن كلمة )pistis( تعني القتناع التام مبا �سمعنا 

اهلل يقوله لنا. تو�سح )رومية10: 17( هذه احلقيقة. 

يتلخ�س الإميان كلية يف كلمة اهلل ووعوده، وهذا يعني اأن الإميان احلي 
ياأتي عن طريق �سماع كلمة اهلل ويعمل يف نطاق وحدود كلمة اهلل. الإميان 
احلي ل يعني ت�سديق ما نريد بالطريقة التي نريدها وقتما نريد لأن الإميان 

احلقيقي يرتبط ويتحدد دائًما بكلمة اهلل. 

وهذا يعني اأن الإميان يبداأ دائًما بـ »اهلل يقول«. ل ميكن اأن يعمل الإميان 
اإن مل يتحدث اهلل لأنه يف هذه احلالة يكون جمرد ادعاء. يعتقد الكثريون اأن 
»الع�سيان« هو عك�س »الطاعة«. لكن يجب اأن نعلم اأن »الدعاء والع�سيان« 
هما مًعا عك�س الطاعة. اإن عمل ما مل يقله اهلل هو خطية م�ساوية لعدم عمل 
ما قاله. وهذا يعني اأنه من اخلطية اأن نتجراأ ونقدم على فعل �سيء نخمن 
ازدرينا ما  اإن  ا  اأي�سً الواقع. ونخطئ  اأن اهلل قاله بينما مل يتحدث به يف 

قاله. 

ي�ستمد الإميان قوته وحمتواه من كلمة اهلل. ت�سف )عربانيني4: 12( قوة 
الإميان املتاأ�سلة به. وهذا يعني اأن نثق اأن كل وعود اهلل حتمل بداخلها قوة 

اهلل الالزمة لتحقيقها. 
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الثقة املتاأ�سلة يف  اأمانة اهلل وتو�سح  ت�سف )2كورنثو�س1: 18–22( 
يف  لأنها  »الأمني«  و  »النعم«  فيها  اهلل  مواعيد  اإن  تقول  عندما  اهلل  كلمة 
�سخ�س  عن  بعيًدا  اهلل  كلمة  يف  اأبًدا  نفكر  األ  الن�س  هذا  يعلمنا  امل�سيح. 

امل�سيح. 

�سوف نرى اأن الرتباط بني كلمة اهلل و�سخ�س ي�سوع اأ�سا�سي جًدا لفهمنا 
»للكلمة«. 

 :»Rhema« و »Logos«
ي�ستخدم العهد اجلديد كلمتني يونانيتني خمتلفتني مبعنى »الكلمة« وهما 
»logos« و »rhema«. ويجب اأن نفهم الفرق بني هاتني الكلمتني املهمتني. 
كلمة  اإىل  ت�سري   »logos« اأن  نعرف  اأن  هي  بينهما  للتفريق  طريقة  اأب�سط 
هاتني  ت�ستخدم  اخلا�سة.  كلمته  اإىل   »rhema« ت�سري  حني  يف  العامة  اهلل 
يت�سح  ل  منهما  لكل  املحدد  واملعنى  بالتبادل  اجلديد  العهد  يف  الكلمتني 

دائًما يف كل �سياق. 

ت�سري  حني  يف  املقد�س  الكتاب  اإىل  ت�سري   »logos« اإن  البع�س  يقول 
اأو�سع يف  نطاق  على  ت�ستخدمان  الكلمتني  لكن كال  النبوة.  اإىل   »rhema«
العهد اجلديد. ميكننا القول باأن كلمة »logos« ت�سري اإىل الفكرة وراء كلمة 
ما بينما ت�سف »rhema« هذه الكلمة كما هي منطوقة اأو مكتوبة. لو اأخذنا 
كلمة »كر�سي« على �سبيل املثال، ميكننا القول باأن » logos« كلمة »كر�سي« 
هي الفكرة العامة وراء كل الكرا�سي اأي �سيء جنل�س عليه �سواء كان له اأربع 
اأرجل اأو ثالث و�سواء كان م�سنوًعا من اخل�سب اأو البال�ستيك اأو املعدن. بينما 
» rhema« كلمة »كر�سي« هي الكر�سي املحدد الذي ن�سري اإليها يف حديثنا 

املنطوق اأو املكتوب. 
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اأن كل كلمات اهلل  logos« يف )عربانيني4: 12( كي تو�سح   « ترد كلمة 
هي حية وفعالة. بينما ترد » rhema« يف )رومية10: 17( كي تو�سح اأن 
 »rhema الإميان ياأتي عن طريق �سماع كلمة معينة من اهلل. كذلك ترد » 
ت�سري  كي  اهلل«  كلمة  هو  الذي  الروح  »�سيف  تقول  التي  )اأف�س�س6: 17(  يف 
اأن  ميكننا  احلاجة.  وقت  يف  لنا  الروح  يح�رشها  التي  املعينة  الكلمة  اإىل 
»ن�سمع« هذه الكلمة يف عظة ما اأو يف ر�سالة نبوية اأو يف داخلنا. اأو رمبا 
»نراها« يف ن�س من ن�سو�س الكتاب اأو يف روؤيا اأو يف اخلليقة حولنا كما 

يف )تكوين15: 5(.

ل يهم كيف ن�ستقبل كلمة اهلل حيث �سيكون هذا ال�ستقبال متفًقا دائًما مع 
املبادئ الكتابية. �سوف نتناول هذه الفكرة بالتف�سيل يف اجلزء الرابع من 
هذا الكتاب. لكن يكفي اأن نعلم هنا اأن الإميان احلي ياأتي نتيجة ل�سماع اأو 

روؤية كلمة معينة من اهلل موجهة لنا �سخ�سًيا. 

اأن  ويجب   .»logos« ولي�س   »rhema« طريق  عن  دائًما  يتفعل  الإميان 
عاماًل.  ي�سبح  اأن  لالإميان  ميكن  حتى   »rhema« اإىل   »logos« تتحول 
اأن تتحول  الإميان هو نتيجة كلمة معينة من اهلل يف �سياق معني. ويجب 
كلمة اهلل العامة لكل الب�رش يف كل الأوقات اإىل كلمة خا�سة منه لنا حتى 
يل  �سخ�سية  كلمة  اهلل  كلمة  ت�سبح  اأن  يجب  فعاًل.  اإمياًنا  اإمياننا  ي�سبح 
اإن الإميان يعمل على امل�ستوى ال�سخ�سي ولي�س  ولي�س لكل �سخ�س، حيث 
بربكات  ي�ستمتع  اأن  ال�سخ�س  ي�ستطيع  فقط  وحينها  العام.  امل�ستوى  على 

مواعيد اهلل. 

عمل ثنائي 
اهلل«  »كلمة  اأي  للبذرة  يجب  كان   )23–1 )متى13:  يف  الزارع  مثل  يف 
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اأي  اأن تظهر فوائدها  اأن ت�ستقبلها تربة ما اأي »القلب الإن�ساين« وذلك قبل 
»ثمارها« وقبل اأن ت�سبح فعالة. ينطبق نف�س هذا الأمر على الإميان. 

اأن  قبل  حًقا  بها  ونوؤمن  حياتنا  يف  اخلا�سة  اهلل  كلمة  ن�ستقبل  اأن  يجب 
ت�سبح فعالة وعاملة وقبل اأن نخترب ما لنا فيها من مواعيد. ل يعني هذا اأن 
الإميان يجعل الكلمة حية وفعالة لأنها هكذا بالفعل. لكن يعني اأن الإميان 
م�ستوى  اأن ت�سبح حية وفعالة على  الكلمة من  اهلل ميكن  ناأخذه من  الذي 

حياتنا ال�سخ�سية. 

وهذا مثال رائع على ال�رشكة التي يطلبها اهلل مع �سعبه. ياأتي اإمياننا من 
ننا ممار�ستنا امل�ستمرة لالإميان  اهلل عن طريق �سماع اأو روؤية كلمته. ثم متكِّ
من اختبار كلمته. نرى هذا العمل الثنائي للكلمة )اأي اإح�سار الإميان وتفعيل 
نف�سها عن طريق الإميان( يف ن�سو�س مثل )1ت�سالونيكي1: 5–6 و2: 13(.

العرتاف بالإميان: 
راأينا اأن الإميان والعرتاف به ل ينف�سالن عن بع�سهما البع�س. ويجب 
اأن ندرك هنا اأن الإميان ل يكون حقيقيًّا دون نوع ما من العرتاف. تت�سح 
هذه احلقيقة املهمة يف ن�سو�س مثل )رومية10: 8-10( و)مزمور19: 14( 

و)ي�سوع1: 8(.

الكلمة اليونانية »homologeo« الواردة يف العهد اجلديد عادة ما ُترتجم 
»يعرتف«. وهذه الكلمة م�ستقة من كلمتي »homo« مبعنى »ال�سيء عينه« 
و»lego« مبعنى »يتحدث«. وعليه يكون املعنى احلريف للكلمة هو »يتحدث 
عن ال�سيء عينه«. وهذا يعني اأنه عندما نعرتف بكلمة الإميان، فاإننا نقول 
نف�س ما تقوله كلمة اهلل. لكن العرتاف احلقيقي لي�س جمرد اعرتاف �سفاهي 
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اهلل  اأن  لكنه اعرتاف نتحدث فيها من قلوبنا. يو�سح )متى15: 8(  باحلق. 
اأن  دون  فارغة  اعرتافات  يعطون  اأو  الكلمة  يكررون  الذين  هوؤلء  يفكر يف 

يوؤمنوا بها ويثقوا فيها كلية. 

»قلب«  عن  الكتابية  التعاليم  على  بالكلمة  الإمياين  العرتاف  يتاأ�س�س 
الإن�سان. ل ي�ستخدم الكتاب املقد�س كلمة »القلب« مبعنى الع�سو الذي ي�سخ 
ال�سخ�س  حقيقة  عن  كمجاز  الكلمة  ي�ستخدم  لكنه  الإن�سان.  ج�سم  يف  الدم 

وحقيقة �سخ�سيته. نرى ذلك يف )اأمثال4: 23 و23: 7 و27: 9(.

يعلمنا الكتاب املقد�س اأن القلب – احلقيقة الداخلية – يفي�س على الل�سان. 
يرينا )متى12: 33–37( اأن ما ميتلئ به القلب يفي�س تلقائًيا على الل�سان 
ف�سوف  بالإميان  ميتلئ  قلبنا  كان  اإن  بها.  ينطق  التي  الكلمات  خالل  من 
ننطق تلقائًيا بكلمات الإميان وباأفكار الإميان و�سيعك�س حديثنا توجهات 

الإميان التي ت�سيطر على قلوبنا. 

اإن مبداأ العرتاف القلبي مهم جًدا لدرجة اأن ي�سوع يقول يف )متى12: 37( 
الداخلية  حالتنا  يعك�س  لأنه  يديننا  الذي  وهو  يربرنا  الذي  هو  كالمنا  اإن 
وحالة قلبنا. ويرتتب على ذلك مبداأ »الأ�سجار والثمار« الذي ميتلئ به العهد 
اجلديد. ال�سجرة اجليدة توؤتي ثماًرا جيدة، وال�سجرة الرديئة توؤتي ثماًرا رديئة 
اأو ل حتمل ثماًرا على الإطالق. لو اأن قلبنا مليء بالإميان، ف�ستكون اأفكارنا 
وكلماتنا وتوجهاتنا واأعمالنا متفقة مع هذا الإميان. و�سيكون كل ما نفكر 

به ونقوله ونفعله متاأ�س�ًسا على ما نوؤمن به يف اأعماق قلوبنا. 

العرتاف الأج�ف 
جمرد  اإىل  العرتاف  حتويل  جدوى  عدم  يو�سح  القلبي  العرتاف  مبداأ 
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الأبد.  اإىل  ما  بحقيقة  �سفاهًيا  اعرتاًفا  نعرتف  اأن  ميكننا  اإميانية«.  »تقنية 
لكن لن ياأتي هذا العرتاف ب�سيء اإن مل يكن من القلب. 

يوجد  ل  اأنه  اإل  الإميان،  من  مهم  جزء  هو  العرتاف  اأن  من  الرغم  على 
اأن  لو  )رومية10: 9–10(  تت�سح هذه احلقيقة ب�سفة خا�سة يف  الإميان. 
اأن  الإميان ل ميكن  به، لأن  اأن نتحدث  قلوبنا، فعلينا  الإميان موجود يف 

يعمل دون العرتاف. نرى هذا املبداأ مطبًقا يف )متى4: 4–10(.

بل  الكلمة.  مع  �سفاهية  فكرية  موافقة  لي�س جمرد  احلقيقي  العرتاف  اإن 
ا ومبا�رشة لنا واأن  هو �سيء ينبع من القتناع القلبي اأن اهلل حتدث خ�سي�سً

كلمته ل ميكن اأن تف�سل اأبًدا. 

يجد البع�س اأن احلديث عن الكلمة والتاأمل بها وال�سالة عنها يوؤدي اإىل 
اخلطوة  لكنه  بالإميان.  زائًفا  اعرتاًفا  لي�س  هذا  لكن  اإميانية.  طاقة  حترير 
الأوىل نحو طلب الرب وانتظاره حتى يتحدث لنا، ونحو فتح قلوبنا ل�ستقبال 
كلمة الإميان والقيام مب�سوؤوليتنا يف ال�ستماع اإليها. يجب علينا اأن نتجنب 
تلك الفكرة اخلاطئة باأن جمرد ترديد اآيات الكتاب املقد�س مثله مثل الإميان 
العامل. نفهم من )2كورنثو�س4: 13( اأننا نوؤمن ثم نتحدث، لكن ل نتحدث 

حتى نوؤمن. 

اأعمال الإميان: 
ومرئية.  �سفاهية  بنتائج  ياأتي  حي  اإميان  هو  العامل  الإميان  اأن  راأينا 

والإميان احلقيقي هو الإميان الذي نراه يف الأفعال ون�سمعه يف الكلمات. 

الإميان واأعمال الطاعة هما �سيئان مرتبطان ببع�سهما البع�س. الإميان 
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الذي ل يطيع الكلمة امل�سموعة لي�س اإمياًنا حقيقًيا بهذه الكلمة. كما اأن الطاعة 
بدون الإميان ل تزيد على كونها تقيًدا بال�رشيعة. نقراأ يف )عربانيني11: 6( 
اأننا ل ميكن اأن نر�سي اهلل بدون اإميان. لذا اإن اأردنا اأن نر�سي اهلل يجب اأن 

تنبع طاعتنا من قلب موؤمن. 

ُيطلق على )عربانيني 11( »قائمة ال�رشف«. كل الأ�سخا�س الذين يذكرهم 
ا�ستثناء قاموا باأعمال عظيمة حققوها بالإميان. من  الإ�سحاح بدون  هذا 

امل�ستحيل اأن يكون الإميان احلي �رشًيا غري ظاهٍر ول اأعمال له. 

اختياراتنا  يحدد  كما  بها.  نحيا  التي  الطريقة  على  احلي  الإميان  يوؤثر 
واأفعالنا وير�سم الطريق التي ت�سري عليها حياتنا. الإميان احلي هو الذي ميز 

اأبطال )عربانيني 11( عن معا�رشيهم من غري املوؤمنني. 

قاله  ما  �سدق  لإثبات  كافية   )11 لـ)عربانيني  املتاأنية  القراءة 
اإن  وقلنا  �سبق  اأعمال.  دون  ميًتا  الإميان  كون  عن   )20–17 )يعقوب2: 
كاأ�سا�س  ال�ساحلة  الأعمال  عن  ول  النامو�س  اأعمال  عن  يتحدث  ل  يعقوب 
للتمتع بالقبول لدى اهلل. لكنه يتحدث عن نوع الأعمال التي ت�ساحب الإميان 

احلي ال�سادق. اإن يعقوب ي�سري اإىل العالقة احليوية بني الإميان والأعمال. 

الإميان والأعمال يعمالن مًعا 
العالقة بني الإميان والأعمال مثلها مثل العالقة بني الإميان والعرتاف 
هي عالقة غري قابلة لالنحالل. كما ل ميكن لأي منهما اأن يعمل دون الآخر. 
كي  حي.  اإميان  لي�س  اأي  فعال  غري  ميت  اإنه  �سيًئا.  ينتج  ل  وحده  الإميان 
ي�سبح اإمياًنا حًيا يجب اأن يكون م�سحوًبا باأعمال الإميان. وهذا يعني اأن 

الإميان لي�س اأمًرا �سلبًيا بل هو فعال دائًما. 
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ل  اإميان  دون  الأعمال  ميت، هكذا  هو  اأعمال  بدون  الإميان  اأن  كما  لكن 
ل�سيء، حيث تكون  الإميان ل ت�سل  الأعمال بدون  فائدة ول جدوى منها. 
اأعمال ج�سدية ناجتة عن املجهود الب�رشي ول قيمة  يف هذه احلالة جمرد 

اأبدية لها. 

الإميان يكتمل بالأعمال 
يعتقد معظم املوؤمنني اأن الإميان يعني اأن نوؤمن باهلل ثم جنل�س م�سرتيحني 
ل نعمل �سيًئا �سوى اأن ن�سلي. لكن الإميان ل يعمل اأبًدا بهذه الكيفية. الإميان 
اإىل جنب ت�سديق اهلل  اأن تتواجد جنًبا  ياأتي دائًما م�سحوًبا باأعمال يجب 

والعرتاف بكلمته. 

 »teleioo« يرينا )يعقوب2: 2( اأن الإميان يكتمل بالأعمال. الفعل اليوناين
يدل  يتممه«.  باأن  ال�سيء  »ينهي  اأي  كاماًل«  »يجعله  يعني  هنا  امل�ستخدم 

ا�ستخدام هذا الفعل على اأن الإميان دون الأعمال هو اإميان غري مكتمل. 

وما  ابنه.  قدم  عندما  باًرا  ُح�سب  اإبراهيم  اإن   )23–21 )يعقوب2:  يقول 
يقوله )يعقوب2: 23( هو اقتبا�س ملا جاء يف )تكوين15: 6( وهي الكلمات 
التي حتدث اهلل بها قبل تقدمي اإبراهيم لبنه ب�سنوات عديدة. وقد كانت هذه 
الكلمات رًدا من اهلل على ثقة اإبراهيم يف حتقيق ما قاله له يف )تكوين15: 5(.

�سرنى يف اجلزء العا�رش اأن اأعمال اإبراهيم يف )تكوين 22( كانت اختباًرا 
اإن   )23 )يعقوب2:  قال  وعليه   ،)6 )تكوين15:  يف  عنه  عربَّ  الذي  لإميانه 

الكتاب مت عندما قدم اإبراهيم اإ�سحاق ابنه ذبيحة. 

اإ�سحاق  وميالد  باإ�سحاق  �سارة  حبل  خالل  من  اإبراهيم  اإميان  منا  لقد 
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وحياته املبكرة. لكن هذا الإميان اكتمل عندما نفذ اإبراهيم ما اأخربه اهلل به 
يف )تكوين22: 2( لقد متمت اأعماله اإميانه وُدعي »خليل اهلل«. بدون اأعمال 

�سيكون اإمياننا جمرد نظرية. �سيكون جمرد فكرة عقلية اأو حلم فارغ. 

يجب اأن يك�ن العمل مت�افًقا مع الإميان 
تعني  لكنها  ذهننا.  على  يرد  �سيء  اأي  نفعل  اأن  تعني  ل  الإميان  اأعمال 
القيام باأفعال تتوافق مع الإميان الذي تعرب عنه الكلمة. ميكننا القول باأن 

لكل كلمة اإميان، اعرتاف اإمياين وفعل اإمياين م�ساحب لها. 

من ال�سهل اأن نرى يف )يعقوب2: 15( ما هو العمل الذي يتفق مع الإميان. 
ا�ستدفئا  ب�سالم  »اأم�سيا  الإمياين  العرتاف  �سيكون  حي،  اإميان  الإميان  اأن  لو 
مما  يحتاج  ملن  نعطي  اأن  وهو  املنا�سب  الإمياين  بالفعل  م�سحوًبا  وا�سبعا« 
و�سماع  وت�سديق  والعرتاف  الأعمال  بني  التوافق  هذا  نرى  اأن  ميكننا  منلك. 
كلمة اهلل يف ن�سو�س مثل )ي�سوع3: 14–17( و)متى12: 13 و14: 28–30( 
و)لوقا17: 13–14( و)يوحنا9: 6–7( و)اأعمال9: 34( و)1ت�سالونيكي5: 18( 

و)عربانيني11: 17–19(.

امتحان الإميان: 
المتحان هو جزء ل يتجزاأ من الطريقة التي يعمل بها الإميان، حيث 
ق�سة  يف  احلقيقة  هذه  راأينا  ينت�رش.  كي  مُيتحن  اأن  يجب  الإميان  اإن 
اإبراهيم. كما اأن ي�سوع كان دائًما ميتحن اإميان الأ�سخا�س الذين ياأتون 
اإليه ليوؤكد على ا�ستعدادهم لقبول املواعيد. نرى هذا على �سبيل املثال 

يف )يوحنا4: 46–53 و11: 6، 32، 40( و)متى15: 22–28(.

وقت  يف  و�سالحه  اهلل  بوعود  التم�سك  اأن   )4–2 )يعقوب1:  لنا  يو�سح 
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املعاناة هو اإحدى حتديات الإميان العظمى. كما يو�سح )1بطر�س1: 6–7( 
هذا  يو�سح  وتزكيته.  اإمياننا  �سدق  اأجل  من  جًدا  مهم  النار  امتحان  اأن 
ا نثق بجوهر الإميان اأم مبظهره، اإن كنا نثق يف اهلل اأو يف  المتحان اإن كنَّ

الظروف. 

يقوي الإميان اإرادتنا على الثبات يف كلمة اهلل حني تبدو تلك الكلمة 
موجه  المتحان  اأن  يعني  وهذا  به.  منر  الذي  املوقف  يف  موؤثرة  غري 
للكلمة واأن احلفاظ على الإميان يعني التعلق باهلل وكلمته مهما كانت 

الظروف. 

يبدو اأن المتحان ياأتي بطريقتني رئي�سيتني:
من خالل تاأجيل وا�سح. ♦
من خالل تناق�سات وا�سحة.  ♦

التاأجيل
هذا  لكن  تتحقق  �سوف  وكلمته  اهلل  روؤيا  اأن   )3 )حبقوق2:  من  نفهم 
التحقق– من وجهة النظر الإن�سانية – ميكن اأن يتوانى وعلينا اأن ننتظره. 
لكن هذا التواين والتاأخري كما نفهم من )يوحنا 11( هو بق�سد اإلهي غر�سه 

اختبار اإمياننا. 

نقابل نف�س هذه احلقيقة يف )عربانيني10: 35–37( التي تقول اإن وعد 
اهلل يتحقق بعد اأن ن�سرب ونتحمل. يوؤكد الكتاب املقد�س با�ستمرار اأن اهلل يريد 
اأن ينمينا يف ال�سرب والحتمال. نتناول هذه احلقيقة يف اجلزء العا�رش من 
كتاب »ال�سالة الفعالة« »Effective Prayer« واجلزء ال�ساد�س من كتاب 
»اخلدمة بالروح« »Ministry in the Spirit« من �سل�سلة »�سيف الروح«. 
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هناك اأوقات يكون التاأجيل فيها ب�سبب قوى ال�سيطان املعادية وذلك كما 
والتحمل حتى يتحقق  اهلل،  الثقة يف كلمة  لكن مبداأ  )دانيال 10(  نرى يف 
ال�سابع من كتاب  ا يف اجلزء  اأي�سً وعده لزال �سارًيا. نتناول هذه احلقيقة 
»ال�سالة الفعالة« »Effective Prayer« واجلزء العا�رش من كتاب »اخلدمة 

 .»Ministry in the Spirit« »بالروح

التناق�ص 
اهلل.  كلمة  تعلنه  الذي  جلوهره  ا  مناق�سً الأمر  ظاهر  ياأتي  كثرية  مراًرا 
يت�سبب هذا يف اأن يعاين البع�س من اأزمة ثقة اأو من ت�سو�س من جهة التعليم. 
كما يجعل هذا التناق�س البع�س يرف�سون ظاهر الأمر كلية. لكن اهلل يريد اأن 
ميتحن اإمياننا ويجعله اإمياًنا نا�سًجا حتى نفهم ما يحدث يف احليز الروحي. 

 Ministry in« »بالروح ال�سابع من كتاب »اخلدمة  كما نرى يف اجلزء 
the Spirit«، يغرينا ال�سيطان با�ستمرار نحو ال�سك يف كلمة اهلل و�سالحه. 
كما ُي�رَش باأن يظهر لنا وجود تناق�سات يف املوقف كي يدفعنا نحو ال�سك 

يف اهلل ولومه على ال�سعوبات التي تواجهنا. 

لكنه كما هو احلال مع التاأجيل والتواين الظاهري، علينا اأن ن�سرب ونحتمل 
واأن نكر�س اأنف�سنا تكري�ًسا حكيًما لكلمة اهلل مما ي�ساعد على منو اإمياننا. ما 
اأظهر  اأن كلمته �ستتحقق. هذه هي احلقيقة مهما  دام اهلل قد حتدث، فلنثق 

التاأجيل والتناق�س العك�س. 

اأمور غري مرئية مل نختربها من  اأن الإميان يتعامل مع  راأينا فيما �سبق 
قبل. لذا علينا اأن نعرف اأن التاأجيل والتناق�س هما جزء ل يتجزاأ من عمل 

الإميان. لو مل يكن هناك تاأنٍّ اأو تاأجيل ملا احتجنا الإميان. 
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لينمي  اهلل  قبل  من  مر�سومة  عملية  من  جزء  هي  الإميان  امتحانات  اإن 
اإمياننا ويزكيه كي ناأخذ منه ما وعدنا به. بدون هذه المتحانات لن تنمو 
اأن  الربكة املوعودة. ل يجب  �سخ�سيتنا و�سن�سبح غري قادرين على تنفيذ 
فروح  نطلبها،  وقتما  ناأخذها  جاهزة  بركات  اأنه  على  الإميان  اإىل  ننظر 
الطلب هذه مرتبطة بالروح الطفولية غري النا�سجة ولي�س بالإميان احلقيقي. 

الإميان املمتحن هو فقط الإميان املنت�رش. 

الإميان واحلقائق
اأو احلقائق بل ياأخذها يف العتبار. لكنه  ل يتجاهل الإميان احلي احلق 
يعلم اأنها لي�ست نهاية الق�سة. على �سبيل املثال، كان اإبراهيم يعلم اأنه بلغ 
اأطفال.  باإجناب  لها  ي�سمح  الذي  ال�سن  واأن زوجته عاقر وتعدت  مائة عام 
ا اأن اهلل قال كلمته واأنه �سي�سبح اأًبا لأمم كثرية.  لكن اإبراهيم كان يعلم اأي�سً

وامتحان الإميان يخترب ا�ستمرارية الإميان بكلمة اهلل عندما تكون احلقائق 
بوا�سطة  المتحان  يف  اإبراهيم  الكلمة. جنح  طريق  يف  تقف  نعلمها  التي 

الإميان وا�ستمر يف ت�سديق كلمة اهلل والعرتاف بها والعمل مبقت�ساها. 

يقدم اهلل نف�سه لإبراهيم يف )تكوين17: 1( با�سم اإيل �سداي. ت�سيغ بع�س 
الرتجمات الإجنليزية هذا ال�سم مبعنى »اهلل القدير« بينما ت�سيغه ترجمات 
كال  تعطي  ل  لكن   .)The Mountain God( اجلبل«  »اإله  مبعنى  اأخرى 

ال�سيغتني املعنى الكامل لال�سم. 

من املمكن اأن نعرف املعنى الأ�سلي لكلمة »�سداي« والكلمة امل�ستقة منها. 
التي تعني   »sadu« الأكادية الكلمة  اأن »�سداي« م�ستقة من  البع�س  يعتقد 
»جبل« وهذا يف�رش ترجمة الكلمة »بالقدير«. يعتقد البع�س الآخر اأنها م�ستقة 
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من الكلمة الآرامية التي تعني »ي�سكب«. وقليلون ي�سريون اإىل الت�سابه بني 
كلمة »�سداي« والكلمة العربية التي تعني »ثدي«. كما توجد جمموعة اأخرى 
تربط بني كلمة »�سداي« واجلذر العربي »�ساداد« الذي يعني »يتعامل بعنف 
الذي  اإىل اهلل  اأو »يخرب«. ت�سري هذه املعاين  اأو »يدمر«  اأو »ي�سلب«   »... مع 

يظهر من خالل رهبة اأعماله القديرة. 

– ا�سم  القدمي  للعهد  اليونانية  الرتجمة  – اأي  ال�سبعينية  الرتجمة  ترتجم 
لهذا  الدقيق  املعنى  تعطينا  رائعة  ترجمة  وهذه  »الكايف«.  بـ  �سداي«  »اإيل 
ال�سم الذي يرد دائًما يف العهد القدمي يف �سياق مواعيد اهلل بالعطاء ال�سخي. 

ال�سم  اأن   »Knowing the Father« الآب«  »معرفة  كتاب  يف  نرى 
الإلهي »اإيل �سداي« ُي�ستخدم دائًما يف �سياق عطاء اهلل لالأولد اأو الطعام اأو 
احلكمة. كانت الق�سية بالن�سبة لإبراهيم وبالن�سبة ملعظم الآباء ولأيوب يف 
اإيل �سداي  اأن  )اأيوب33: 4( ونعمي يف )راعوث1: 20–21( هي هل يثقوا 
�سي�سدد احتياجاتهم يف حني اأن ظروفهم تخالف طبيعة ا�سمه الذي يعطي 

الكل وي�سدد كل الحتياجات.

تبدو احلقائق التي تواجهنا يف بع�س الأوقات حمزنة وكئيبة. لكن يجب 
اأن تتبخر هذه الظروف اأمام الكلمات الرائعة املختربة لإيل �سداي. لو وعد اأن 
يعطينا �سيًئا، فيجب اأن نرتاح واثقني اأن كلمته �ستتحقق. اإن اإمياننا يتاأ�س�س 

على طبيعته الثابتة غري املتغرية. 



الجزء الرابع

أساس اإليمان 

واأن  اهلل.  كلمة معينة وخا�سة من  ل�سماع  نتيجة  ياأتي  الإميان  اأن  راأينا 
الإميان ل ينف�سل اأبًدا عن كلمة اهلل. لذا علينا اأن نتاأكد من فهمنا ملا يقوله 

الكتاب املقد�س عن كلمة اهلل. 

دابار:
لت�سف  القدمي  العهد  يف  مرة   400 حوايل  »دبار«  العربية  الكلمة  ترد 
»كلمة« اهلل. وهي دائًما تعني توا�سل �سفاهي بني اهلل و�سخ�س ما ياأتي يف 
�سكل اأمر اأو نبوة اأو حتذير اأو ت�سجيع. ت�سري »دبار« اإىل كلمة اهلل املكتوبة 
�ستخدم كمرادف لل�رشيعة اأي اخلم�سة اأ�سفار  يف )مزمور 119( فقط، حيث ًتُ

الأوىل من العهد القدمي. 

املعنى احلريف لكلمة »دبار« هو »ما يوجد خلف ال�سيء« وعندما ترتجم 
مبعنى »كلمة« فهي ت�سري اإىل »�سوت ذات معنى يو�سح ما هو خلفه«. يجب 

اأن نفهم هنا اأن الإعالن الذاتي هو اأ�سا�س التعليم الكتابي عن كلمة اهلل. 

يعترب الفكر اليهودي اأن »دبار« ال�سخ�س اأي كلمته هي امتداد ل�سخ�سيته 
ولها كذلك وجود م�ستقل بذاته. وهذا يعني اأنه ميكننا القول باأن كلمة اهلل يف 
العهد القدمي هي اإعالن اهلل عن ذاته من خالل الأنبياء. وعندما ُنطقت هذه 

الكلمة اأ�سبح لها وجود م�ستقل على مدار الع�سور. 
63
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الإعالن الذاتي 
لقد اعتدنا على الإ�سارة اإىل الكتاب املقد�س بتعبري »كلمة اهلل« لدرجة اأننا 
نفكر يف الكلمة على اأنها �سيء منف�سل وم�ستقل عن اهلل. لكن علينا اأن ندرك 

ا اأن »الكلمة« هي جانب من جوانب طبيعة اهلل و�سخ�سه.  اأي�سً

اهلل  حكمة  اإن  و9(   8 )اأمثال  يف  بو�سوح  الثنائية  هذه  نرى  اأن  ميكننا 
يف  نرى  لكننا  الإلهية.  طبيعته  من  اأ�سا�سي  جزء  وهي  اخلالقة  قوته  هي 

)الأعداد8: 22–30( اأن احلكمة م�ستقلة عن اهلل بطريقة ما. 

اإن كلمة اهلل وحكمته هما يف الغالب تعبريان مرتادفان؛ لأن كاًل منهما 
اإعالن عن ذاته وكالهما حتقق يف �سخ�س ي�سوع الذي هو اإعالن اهلل الكامل 
عن ذاته. اإن ي�سوع هو منذ الأزل واإىل الأبد يف اهلل مثلث الأقانيم، لكنه يف 

ذات الوقت م�ستقل عن الآب. 

الفرق الوحيد بني »الكلمة« و»احلكمة« هو اأن هناك عامل منطوق متاأ�سل 
تك�سف  اهلل  كلمة  باأن  القول  ميكننا  »احلكمة«.  يف  يوجد  ل  »الكلمة«  يف 
حكمته، متاًما كما تتحدث ب�سارة يوحنا عن ي�سوع بو�سفه »الكلمة« الذي 

يتمم ما ورد عن احلكمة يف )اأمثال 8 و9(.

ملاذا  نفهم  اأن  ميكننا  الذاتي،  الإعالن  منظور  من  الكلمة  يف  نفكر  عندما 
حتاط الكلمة دائًما ب�سلطان اهلل ويجب طاعتها كما نقراأ يف )مزمور103: 20( 
و)تثنية12: 32( يو�سح لنا )اإ�سعياء40: 8( اأن كلمة اهلل هي اأبدية مثل �سخ�سه. 
ويقول )اإ�سعياء55: 11( اإن كلمة اهلل ل ميكن اأن ترجع اإليه فارغة طاملا اأنها 
خرجت من فمه. كذلك يتحدث )1بطر�س1: 23–25( عن طبيعة الكلمة احلية 

املقد�سة الأبدية. 
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�سارت  التي  الرب  »كلمة  تعبري  من  كجزء  »دبار«  ُترتجم  ما  عادة 
اإىل...«. اأكرر هنا اأننا معتادون على التفكري يف الكتاب املقد�س باعتباره 
و»باللتفات  الكلمة«  اإىل  »بالرجوع  مثل  تعبريات  ن�ستخدم  لذا  الكلمة، 
تاأتي  التي  الكلمة هي  اأن  الكتاب املقد�س يوؤكد دائًما  الكلمة«. لكن  اإىل 
اإلينا وتلتفت اإلينا دائًما. اهلل هو الذي ياأخذ زمام املبادرة دائًما فيعطينا 
كلمته. وكلمة اهلل وحكمته لي�ست �ساكنة بل هي عاملة وفعالة وتفي�س 

بالإعالنات. 

اأن الكتاب املقد�س يربط بني الكلمة والروح، وذلك لأن  اأ�رشنا فيما �سبق 
كلمة اهلل تخرج من فم اهلل يف الروح وبوا�سطة الروح. 

:)Logos( لوجو�س
ر�سالة بعينها  اإىل كل من:  لت�سري  القدمي  العهد  ُت�ستخدم كلمة »دبار« يف 
ذاته.  عن  اهلل  اإعالن  حمتوى  كل  اإىل  وكذلك  بعينهم،  اأ�سخا�س  اإىل  اهلل  من 
وراأينا فيما �سبق اأن العهد اجلديد ي�ستخدم كلمتني للدللة على هذين ال�سقني 
كلمة  اإىل   »rhema« ت�سري   .»logos«و  »rhema« وهما  والعام  اخلا�س 

معينة من قبل اهلل وت�سري »logos« اإىل اإعالن اهلل العام. 

ت�ستخدم الرتجمة ال�سبعينية -التي هي الرتجمة اليونانية للعهد القدمي- 
الذاتي  الإعالن  اإىل  الإ�سارة  وهذه  »دبار«.  لكلمة  كرتجمة   »logos« كلمة 
الإلهي الكامل ت�ستمر يف العهد اجلديد الذي ي�ستخدم كلمة »logos« كلقب 

لي�سوع الذي هو الإعالن الذاتي الكامل هلل مع اأنه م�ستقل عن الآب. 

ي�سوع 
يتحدث )يوحنا1: 1–18( و)1يوحنا1: 1–2، 5: 7( و)روؤيا19: 13( عن 
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ي�سوع ب�سفته »لوجو�س اهلل« اأي كلمة اهلل. وبناًء على املعاين التي تنطوي 
عليها كلمة »دبار«، ميكننا القول اأنها ت�سري اإىل: 

اأقنوم ي�سوع املتميز.  ♦
عالقته مع اهلل يف نطاق الأقانيم الثالثة.  ♦
قدرته الفريدة على اخللق و�سلطانه. ♦
عن  ♦ جميعها  تتحدث  القدمي  العهد  يف  ن�س   400 لـ  اإمتامه 

»الكلمة«. 

مبجرد اأن نفهم جيًدا اأن ي�سوع هو »كلمة اهلل« – اأي الإعالن الذاتي الكامل 
البني هلل – ميكننا اأن ننظر اإىل العالقة بني »الإميان« و »الكلمة« من منظور 
اأو روؤية كلمة  كتابي. عندما نقول اإن الإميان احلي ياأتي عن طريق �سماع 
اهلل، واأنه يت�سمن ت�سديق الكلمة والعرتاف بها والعمل على اأ�سا�سها، فنحن 
به  والعرتاف  ت�سديقه  اأي  ي�سوع  قبول  طريق  عن  ياأتي  الإميان  اإن  نقول 

والعمل معه. 

اإن الإميان لي�س فكرة اأكادميية جافة، ولي�س خياًرا مقت�رًشا على املتعلمني 
تت�سمن  ي�سوع  مع  حية  عالقة  لكنه  املقد�سة،  للكتب  عقلي  فهم  لهم  الذين 
لكل  والعي�س معه وخدمته. وهذه عالقة متاحة  اإليه  وال�ستماع  به  التعلق 

النا�س بغ�س النظر عن تعليمهم وعقليتهم. 

لكن يجب  بالطبع.  لي�ست مهمة. حا�سا  املقد�سة  الأ�سفار  اأن  هذا  يعني  ل 
األ نن�سى اأنها توؤكد اأن الإميان ياأتي من �سماع الكلمة بقلوبنا ومن قراءتها 
الكلمات  حول  متركزه  من  اأكرث  ي�سوع  �سخ�س  حول  متمركز  واأنه  بعقولنا 
الإميان هو تعلق ب�سخ�س  اأن  الكتاب املقد�س  يوؤكد  املجردة لالأ�سفار. كما 

اهلل احلي اأكرث منه جمرد فهم عقلي لالأ�سفار املقد�سة. 
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فقط  الب�رشية  عقولنا  مب�ساعدة  املقد�سة  الأ�سفار  نقراأ  اأن  املمكن  من 
ويقولون  ذلك  الكثريون  يفعل  ال�سخ�سي.  ذكائنا  على  بالعتماد  وندر�سها 
اإنهم بهذا يعرفون كلمة اهلل. لكننا ن�ستطيع اأن »ن�سمع« اأو »نرى« كلمة اهلل 

بحق مب�ساعدة الروح القد�س فقط. 

ل  واإننا  اهلل،  ن�سمة  طريق  عن  اإلينا  تاأتي  اهلل  كلمة  اإن  �سبق  فيما  قلنا 
ن�ستطيع اأن نف�سل كلمة اهلل عن الروح. يجب اأن يدر�س كل املوؤمنني الأ�سفار 
املقد�سة، لكننا �سرنى كلمة اهلل فقط عندما يو�سحها لنا الروح وينريها لنا 

يف اأرواحنا. 

جند الكثري من التعاليم الكتابية عن الكلمة يف )مزمور 119(. يو�سح هذا 
الق�سد من  اأن  األ نن�سى  الكلمة املكتوبة. لكن علينا  اأهمية  العظيم  املزمور 
الكلمة يف هذا املزمور هو اأن نقبلها يف قلوبنا ككلمة اهلل املنطوقة واإعالنه 

احلي. 

لكن  املقد�سة  الأ�سفار  يت�سمن  اأن  يجب  للكلمة  فهمنا  اأن  يعني  وهذا 
يت�سمن  اأن  يجب  الكلمة  »لقبول«  فهمنا  واأن  عليها،  يقت�رش  األ  يجب 
قراءتها بل و�سماعها وروؤيتها. اإن الأ�سفار املقد�سة هي عن�رش مهم يف 
هنا نحو ي�سوع الذي هو  نطاق كلمة اهلل. لكن اأهميتها تكمن يف اأنها توجِّ

»الكلمة«. 

ا�ستخدامات اأخرى 
ل ُت�ستخدم كلمة »لوجو�س« يف العهد اجلديد لت�سري اإىل �سخ�س ي�سوع فقط، 

ا:  لكنها ت�سف اأي�سً
كلمة منطوقة )لوقا7: 7(، )1كورنثو�س14: 9، 19(.  ♦
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ت�رشيًحا من اهلل )يوحنا15: 25(، )رومية9: 9(، )غالطية5: 14(،  ♦
)عربانيني4: 12(. 

)يوحنا2: 22، 4: 41،  ♦ امل�سيح )متى24: 35(،  ال�سيد  ت�رشيًحا من 
.)20 :15 ،23 :14

)اأعمال2: 40، 10: 36(، )1كورنثو�س2:  ♦ تعليمات روحية منطوقة 
 )5 و)1تـ�سـالـونـيـكـي1:   )18 )2كـورنـثـو�س1:   ،)8  :12  ،13

و)2ت�سالونيكي2: 15( و)عربانيني6: 1(.
مبدًءا روحًيا )متى13: 20(، )كولو�سي3: 16(، )1تيموثاو�س4: 6(،  ♦

)2تيموثاو�س1: 13(، )تيط�س1: 9(، )1يوحنا2: 7(. 

ت�ستخدم عبارة »كلمة الرب« يف العهد اجلديد لت�سف م�سيئة اهلل املعلنة 
بنف�س الطريقة التي ُت�ستخدم بها عبارة »كلمة اهلل« يف العهد القدمي. وت�سري 

هذه العبارة اإىل:
اإعالن مبا�سـر مـن يـ�سـوع )1ت�سالونيكي4: 15(. ♦
♦  25 )اأعمال8:  بقوته  لة  وُمفعَّ ب�سلطانه  ُم�سلَّمة  الرب  من  ر�سالة 

و13: 49 و15: 35، 36 و16: 32 و19: 10( و)1ت�سالونيكي1: 8( 
و)2ت�سالونيكي3: 1(. 

الأخبار ال�سارة اأو »اإجنيل« ي�سوع )اأعمال13: 26 و14: 3 و15: 7(  ♦
و)1كورنثو�س1: 18( و)2كورنثو�س2: 17 و4: 2 و5: 19 و6: 7( 
و)كولو�سي1: 5(  و)فيلبي2: 16(  و)اأف�س�س1: 13(  و)غالطية6: 6( 

و)عربانيني5: 13(. 
جمموع اأقوال اهلل )مرق�س7: 13( و)يوحنا10: 35(. ♦

 الب�سارة
ر�سالة  اأو  ال�سارة«  »الأخبار  لو�سف  »لوجو�س«  كلمة  ُت�ستخدم  عندما 



أساس اإليمان

69

الإجنيل، فهي ُت�ستخدم عادة على نحو مطلق كما يف عبارة »يتكلم بالكلمة« 
ا على نحو و�سفي  يف )اأعمال11: 19 و14: 25 و16: 6( لكنها ت�ستخدم اأي�سً

كما يف: 
كلمة اهلل )اأعمال4: 31 و13: 5(.  ♦
كلمة امل�سيح )كولو�سي3: 16(.  ♦
كلمة ال�سليب )1كورنثو�س1: 18(.  ♦
كلمة احلياة )فيلبي2: 16(.  ♦
كلمة امل�ساحلة )2كورنثو�س5: 19(.  ♦
كلمة اخلال�س )اأعمال13: 26(.  ♦
كلمة احلق )2كورنثو�س6: 7( و)اأف�س�س1: 13(. ♦
كلمة الرب )عربانيني5: 13(.  ♦

كل هذه العبارات تو�سح اأن ق�سة الب�سارة يف العهد اجلديد هي يف الأ�سا�س 
الكلمة الذي ُيكرز به بالعتماد الكلي على  تقدمي ل�سخ�س ي�سوع نف�سه، فهو 
قوة الروح القد�س. ميكننا القول باأن »الكلمة« يف الكني�سة الأوىل كانت دائًما 
الروح  طريق  عن  امل�سيح  �سخ�س  يف  اهلل  من  ذاتي  اإعالن  بها  ر�سالة  تعني 
القد�س. يجب اأن ُيكرز بهذه الر�سالة مبعونة الروح القد�س ويجب اأن ُتطاع هذه 
الر�سالة من قبل من ي�سمعونها كما لو اأن الكلمة املنطوقة هي امل�سيح نف�سه. 

 :)Rhema(
راأينا اأن كلمة »Rhema« ت�سري اإىل كلمة معينة من اهلل يف مقابل جممل 
كلمة اهلل العامة التي ت�سري اإليها لفظة »لوجو�س«. نرى ذلك على �سبيل املثال 
يف )متى26: 75( عندما مل يتذكر بطر�س كلمات ي�سوع العامة، لكنه تذكر 
يَح الدِّيُك، ُتنِكُريِن َثاَلَث  الكلمات اخلا�سة التي وجهها ي�سوع له: »َقْبل اأَْن َي�سِ

اٍت«.  َمرَّ
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اأن  نعلم  عندما  ن�ستغرب  فلن  اهلل،  كلمة  هو  ي�سوع  اأن  نفهم  عندما 
ولي�ست  اهلل.   )logos( ولي�س  اهلل   )Rhema( اإىل  ت�سري   )17 )رومية10: 
)Rhema( اهلل خمتلفة عن )logos( اهلل. لكن الأوىل تعرب عن جانب واحد 
الر�سالة املبا�رشة  اإىل  الذي ي�سري يف هذه احلالة   )logos( اللوجو�س من 

التي تعطي اخلال�س ملن ي�سمعونها. 

راأينا اأن العهد القدمي ي�سري اإىل اهلل باأكرث من 300 ا�سم و�سفة. ا�سم »يهوه« 
اأي »اأنا هو الذي اأنا هو« هو ال�سم ال�سخ�سي العام هلل والذي ي�سف طبيعته 
غالًبا  يرد  وهو  القدمي.  العهد  مرة يف  ال�سم 6828  هذا  يرد  كلية.  ب�سورة 

بالرتباط ب�سفة اإلهية ما. على �سبيل املثال: 

يهوه يراأه – الرب الذي يدبر – )تكوين22: 14(. ♦
يهوه رافا – الرب الذي ي�سفي – )خروج15: 26(. ♦
ي – الرب الذي يحارب – )خروج17: 15(. ♦ يهوه ن�سِّ
يهوه مقد�سيكم – الرب الذي يقد�س – )خروج31: 13(. ♦
يهوه �سالوم – الرب الذي ير�سل ال�سالم – )ق�ساة6: 24(. ♦
يهوه �سباووؤت – رب اجلنود – )1�سموئيل1: 3(. ♦
يهوه روعي - الرب الذي يرعى – )مزمور23: 1(. ♦
يهوه تت�سدكني - الرب البار – )اإرميا23: 6(. ♦
اه – الرب هناك – )حزقيال48: 35(. ♦ يهوه �سمَّ

ل ي�سف كل ا�سم من هذه الأ�سماء اإلًها خمتلًفا، لكن كاًل منها ي�سف جانًبا 
ا�سم  اأن  القول  ميكننا  معني.  موقف  يف  ظهرت  كما  اهلل  طبيعة  من  معيًنا 
 )Rhema( يهوه« هو مثل »لوجو�س اهلل« بينما الأ�سماء الأخرى هي مثل«

اهلل. نرى هذا الرابط بني الكلمة وا�سم اهلل يف )مزمور138: 2(.
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يتفق كل ا�سم من اأ�سماء اهلل و�سفاته مع طبيعته الكاملة. عندما يعمل اهلل 
ب�سفته يهوه رافا فهو يعمل هكذا بالتوافق مع طبيعته كيهوه �سالوم ويهوه 

اه وهكذا.  روعي ويهوه يراأه ويهوه �سمَّ

ينطبق نف�س ال�سيء على )Rhema( اهلل. تتفق كل كلمة من كلمات اهلل مع 
الإعالن الذاتي الكلي للوجو�س. 

وهذا يعني اأن كل ر�سالة �سخ�سية من اهلل – كل اأمر ونبوة ووعد وت�سجيع 
كلمات  من  كلمة  ومع  اهلل  لوجو�س  كل  مع  متفقة  دائًما  تاأتي   – وهكذا 

)Rhema( اهلل التي نطق بها لنا. 

لذا من املهم اأن نخترب كل كلمة يدَّعي النا�س اأنها من اهلل، وهذا لي�س بالأمر 
ال�سعب. لو اأن كل كلمة )Rhema( هي اإعالن ذاتي من اهلل، فهذا يعني اأنها 
تتفق مع كل ما نعرفه عن اهلل وعن ي�سوع ومع كل اإعالنات الكتاب املقد�س. 

ي�ستخدم  فكاأنه  الروح،  طريق  عن   )Rhema( الـ  بكلمة  اهلل  ينطق  عندما 
»قلم التحديد ال�سماوي« لي�سري اإىل جزء معني من كلمة اللوجو�س. عن طريق 
كلمة الـ )Rhema( يوؤكد اهلل على جانب معني من كلمة اللوجو�س ويحدده 

لنا معلًنا كلمته التي هي لالآن. 

 )75 و26:   4 )مـتـى4:  فـي   )Rhema( الـ  كلـمـة  عـلـى  اأمـثـلـة  نـرى 
و)مـرقـ�س14: 72( و)لـوقـا1: 38، 2: 29 و3: 2 و5: 5 و24: 8( و)يـوحـنـا5: 
 )8 و17:   7 و15:  و14: 10  و12: 47–48  و8: 47  و8: 20  و6: 63   47
و)اأعـمـال2: 14 و10: 37 و11: 16( و)رومـيـة10: 8، 17–18( و)اأف�س�س6: 

17( و)1بطر�س1: 25( و)يهوذا1: 17( و)روؤيا17: 17(.
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كلمة اللـه: 
نعلم اأن كلمة اهلل – الكتاب املقد�س – هي اأ�سا�س الإميان. لذا لي�س من 
الغريب اأن تكون التعاليم الكتابية عن الكلمة غنية ومتنوعة. �سنحتاج اإىل 
العديد من الكتب اإن اأردنا اأن نلقي ال�سوء على كل الن�سو�س الكتابية التي 
باأكمله كي ن�ستك�سف ونخترب  الدهر  اإىل  تتحدث عن كلمة اهلل، و�سنحتاج 
الكلمة  عن  عامة  نظرة  هنا  نعطي  اأن  ميكننا  لكن  وعمقها.  الكلمة  مدى 
الكلمة وكيف نقرتب منها ونقبلها برهبة  ت�ساعدنا على فهم كيفية عمل 

وحما�سة. 

كمال كلمة اللـه 
على الرغم من اأن ما ورد يف )2تيموثاو�س 3: 16–17( ل ي�ستخدم تعبري 
»كلمة اهلل«، اإل اأنه يو�سح اأن الكتاب هو كلمة اهلل عندما ت�سف وحيه املتفرد 
و�سلطانه. الكلمة اليونانية »theopneustos« تعني »اهلل تنف�س« – زفرًيا 
ولي�س �سهيًقا – وهذه هي املرة الوحيدة التي ُت�ستخدم فيها هذه الكلمة يف 
العهد اجلديد. ترينا هذه الكلمة اأن الأ�سفار املقد�سة هي نفخة اهلل املتفردة 

بوا�سطة الروح. 

توؤكد ن�سو�س مثل )مزمور33: 6( و)2بطر�س1: 19–21( على حقيقة 
ا على حقيقة  اأن كلمة اهلل تاأتي بوا�سطة روح اهلل – ن�سمة اهلل. وتوؤكد اأي�سً
اإنها  بعينها،  اهلل  كلمة  فهي  اهلل،  نفخة  هي  الكلمة  مادامت  وهي:  اأخرى 

»ن�سمة فمه«. 

واأهـم مـن ذلك ي�ستخـدم )2تيموثاو�س3: 16( زمـن امل�سـارع حـيـث 
يـقـول »موحى بـه« ولي�س »اأوحـى بـه« ممـا يـدل على اأن اهلل لـم يعـط 
اأو عندمـا  الأ�سفـار املقـد�سـة بن�سمته مـرة واحـدة لالأبد عندمـا ُكتبت 
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بـوا�سـطـة  اليـوم  اإلـى  بن�سمته  اإيـاهـا  يعطينا  لزال  بـل  جتميعها،  تـم 
الـروح. 

وهذا يعني اأن الكتاب املقد�س هو كتاب حي لالإميان احلي ولي�س جمرد 
اأن  نعلم  اأن  يجب  بالطبع  الأكادميية.  النقدية  للدرا�سة  تاريخية  وثيقة 
اجلديد  العهد  لأن  فقط؛  القدمي  العهد  اإىل  ت�سري   )17–16 )2تيموثاو�س3: 
مل يكن قد اكتمل وقتها. لكن هذه احلقيقة تنطبق على كل الكتاب املقد�س 

بعهديه القدمي واجلديد. 

على  يتاأ�س�س  احلي  الإميان  اأن  مبداأ  اإىل   )17–16 )2تيموثاو�س3:  ت�سري 
الكلمة ويت�سمن الأعمال ال�ساحلة، وذلك حني تو�سح اأن كل الكتاب ولي�س 
فقط بع�س الن�سو�س املف�سلة تهدف اإىل جعلنا متاأهبني لكل عمل �سالح. 

راأينا اأن )مزمور 119( – مثل )2تيموثاو�س3: 16–17( – هو الن�س الوحيد 
يف العهد القدمي الذي ي�سري اإىل كلمة اهلل املكتوبة. يو�سح )مزمور119: 89( 

اأن كلمة اهلل املكتوبة هي اأبدية، ويوؤكد )مزمور119: 160(اأنها حق.

اأو  – اأي كل كلماته  لوجو�س كلماته  اأن  )لوقا21: 33(  ي�سوع يف  َيِعدنا 
غري  اأبدية  كلمات  اأنها  على  يدل  وهذا  الأبد.  اإىل  تزول  – لن  العام  اإعالنه 
متغرية. كما ي�سري هذا الوعد اإىل العهد اجلديد؛ لأن كلمات ي�سوع ُحفظت يف 

العهد اجلديد لكل الأوقات. 

العهد اجلديد 
يف القرن الأول، بعد قيامة ال�سيد امل�سيح، عكف اأُنا�س كثريون من خلفيات 
خمتلفة على كتابة ق�سة ي�سوع كما فهموها. وقد اأ�س�سوا عملهم على الذاكرة 
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و�سهادة العيان والرتاث ال�سفهي والت�سجيالت املدونة ويف بع�س الأحيان 
على خيالهم املقد�س. 

لي�ست هي  ب�سائر متى ومرق�س ولوقا ويوحنا  ن�سميها  التي  الوثائق  تلك 
الأوائل.  املوؤمنني  بني  انت�رشت  التي  ي�سوع  حياة  عن  الوحيدة  الروايات 
لكنها كانت دائًما املتفوقة والبارزة. يعتقد معظم العلماء اأن املدة بني يوم 
اخلم�سني وكتابة اأول ب�سارة هي اأقل من جيل، واأن معظم ر�سائل بول�س ُكتبت 
قبل الب�سائر، واأن ب�سارة يوحنا هي اآخر ما ُكتب من العهد اجلديد. ويقال اإن 
اأربع  الأربع واأخذ يوزعها ككتاب واحد من  الب�سائر  م�سيحًيا جمهوًل جمع 

ب�سائر على مدار عقود قليلة. 

الأربع مقبولة كت�سجيالت موثوق  الب�سائر  اأ�سبحت  م،  بحلول عام 150 
اأخرى قبل  امل�سيح وتعاليمه وموته. لكن مرت مائة عام  ال�سيد  بها حلياة 
اأن ُيعرتف بها كالت�سجيالت الوحيدة املوثوق ب�سحتها. قرب نهاية القرن 
الثاين، بداأت الكنائ�س يف خمتلف اأنحاء العامل يف جتميع الكتابات امل�سيحية 
يف القرن الأول. يف البداية، كان هناك اختالف كبري ب�ساأن بع�س الر�سائل 
كان  لكن  الروؤيا.  �سفر  ب�ساأن  وكذلك  والعربانيني  يعقوب  ر�سالتي  وخا�سة 

هناك اتفاق كلي ب�ساأن متى ومرق�س ولوقا واتفاق عام ب�ساأن يوحنا. 

ب�سلطة  يتمتع  الكتابات  هذه  من  اأًيا  متيز  اأن  هي  الكني�سة  مهمة  كانت 
اأو الر�سالة ُيعرتف بها فقط عندما يكون  الأ�سفار املقد�سة. وكانت الب�سارة 
الدائرة  اأفراد  اأحد  اأو  الر�سل  اأحد  ِقَبل  ُكتبت من  اأنها  هناك دليل قاطع على 

الر�سولية. 

الكني�سة-  قادة  اأحد  -وهو  ي�سيبو�س  خل�س  امليالدي،  الثالث  القرن  يف 
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»زائفة«  كتابات  اإىل  ق�سمها  عندما  الكتابات  هذه  ب�ساأن  العديدة  الآراء 
وكتابات »جدلية« وكتابات »ُمعرَتَف بها«. 

ا�ستقر العهد اجلديد اأخرًيا عام 367 م بوا�سطة الكني�سة ال�رشقية يف خطاب 
الكني�سة  بوا�سطة   397 عام  ويف  والثالثني،  التا�سع  الر�سويل  اأثنا�سيو�س 
الغربية يف جممع قرطاجنة. وافقت كلتا الكني�ستني على اأن ال�سبعة وع�رشين 
�سفًرا املعروفة لنا اليوم با�سم العهد اجلديد يجب اأن ُيعرتف بها ككلمة اهلل 

التي هي نفخته الثابتة اإىل الأبد والتي لها ال�سلطان. 

من املهم اأن نفهم هنا اأن اهلل هو الذي حدد الأ�سفار القانونية )اأي الأ�سفار 
لهذه  ال�سلطان  اأعطى  الذي  هو  اهلل  املقد�س(.  الكتاب  عليها  يحتوي  التي 
الأ�سفار وكل ما قام به قادة الكني�سة الأوائل هو اأنهم اكت�سفوا هذا ال�سلطان. 
وامتحنوا  ودر�سوا  �سلوا  الذين  الأوىل  الكني�سة  لقادة  بال�سكر  ندين  لكننا 
كلمات الب�رش كي يعرفوا اأًيا منها حتمل ال�سلطة الإلهية لكلمة اهلل. من خالل 

اإميانهم وعملهم الن�سط وانفتاحهم للروح، مل تزل كلمات ي�سوع حًقا. 

ق�ة الكلمة 
من  ن�سمته  هي  اهلل  كلمات  واأن  مًعا  يعمالن  والكلمة  الروح  اأن  عرفنا 
روحه. نرى ذلك على �سبيل املثال يف )تكوين1: 1–3( و)مزمور33: 6–9( 

و)يوحنا6: 63( و)2تيموثاو�س3: 16(.

عندما يعطي اهلل كلمته، فهو يعربِّ عن نف�سه ويك�سوها بقوته و�سلطانه، لذا لن 
تف�سل كلمته اأبًدا يف حتقيق مرادها. ما يقوله اهلل �سوف يتحقق، نرى تلك القوة 
الإلهية املتاأ�سلة يف الكلمة يف )2اأخبار6: 14–15( و)اإ�سعياء55: 10–11( 

و)رومية4: 18–21(.
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ت�سف )عربانيني4: 12( كلمة اهلل باأنها حية وفعالة واأم�سى من كل �سيف. 
يدل هذا على اأن الكلمة قوية جًدا ولها تاأثري روحي داخلي يف حياتنا. 

تك�سف الكلمة اأفكارنا وتوجهاتنا، وتخرتق ظاهر �سلوكنا اخلارجي،  ♦
وتك�سف حقيقة قلوبنا. 

تخرتق الكلمة مفارق نفو�سنا واأرواحنا وتعريها.  ♦

اإذا كنا نريد لإمياننا اأن ينمو، فمن اأهم الأ�سياء التي علينا اأن نعملها هي 
اأن نعطي املجال لكلمة اهلل اأن تخرتق نفو�سنا وتدخل اإىل اأعماق اأرواحنا. 

يختلف قادة كثريون ب�ساأن التعريف املحدد لكل من النف�س والروح. واأب�سط 
طريقة لفهم الفرق بينهما هي كالتايل: 

ت�سري »النف�س« اإىل جمالت الفكر والإرادة والدوافع واملنطق وامل�ساعر . 1
وجتارب حوا�سنا الطبيعية اخلم�س. 

يرف�س  املثال،  �سبيل  اهلل. على  غالًبا ما متنع عمل  النف�س هذه  جمالت 
املنطق ما ل ي�ستطيع اأن يفهمه. كما تناق�س م�ساعرنا وجتارب حوا�سنا 
امل�ساعر  اأو  الإن�ساين  الفكر  على  يقوم  ل  الإميان  اإن  اهلل.  كلمة  اخلم�س 
والإرادة الإن�سانية. الإميان احلقيقي يت�سمن كل هذه العنا�رش، لكنه يعمل 

بدافع من الروح الإن�سانية التي ي�سعلها عمل الروح القد�س فينا. 

اأن . 2 مبجرد  التي  الإن�سانية  ال�سخ�سية  جمال  اإىل  فت�سري  »الروح«  اأما 
يوقظها اهلل تتعلق به.

من املهم اأن نفهم اأن الروح فوق العقل لكنها لي�ست �سده. عندما ن�سلي 
بالأل�سنة، على �سبيل املثال، ت�سلي اأرواحنا يف حني اأن نفو�سنا ل تفهم 

ماذا يحدث. 
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اإن اأرواحنا تتوافق بالطبيعة مع كلمة اهلل، ول ت�سيطر عليها الأمور املادية 
اأن  لأرواحنا  �سمحنا  كلما  احلي  الإميان  ينمو  نفو�سنا.  يف  تتحكم  التي 

تتحكم يف حياتنا اأكرث مما تتحكم فيها نفو�سنا. 

النف�س والروح؛ فهما مًعا يكوِّنان  اأن منيز ب�سهولة بني  بالطبع، ل ميكن 
العن�رش الأبدي »للكيان« الإن�ساين. لكن حالة الروح ولي�س النف�س هي التي 

حتدد امل�سري الأبدي لهذا الكيان. 

يوؤكد هذا التمييز على اأن �سماع كلمة اهلل هو اأكرث من جمرد قراءة الكتاب 
املقد�س بعقولنا. من املمكن اأن نقراأ الكتاب املقد�س بعقولنا اأو نفو�سنا دون 
اأن ن�سمع كلمة اهلل ودون اأن ُنبَنى يف الإميان ودون اأن تن�سج اأرواحنا. �سرنى 
يف اجلزء التايل من هذا الكتاب اأن »الإميان املن�ست« يت�سمن قراءة الكتاب 
 »Rhema« املقد�س ودرا�سته. لكن علينا اأن ن�سمح هلل اأن يتحدث لنا بكلمة

من جممل كلمة اللوجو�س، واأن نطبقها بعمق يف اأرواحنا. 

وع�د الكلمة 
»�سندوق  بـ  املا�سية حتتفظ  الأجيال  م�سيحية كثرية يف  كانت عائالت 
الوعود«. كان هذا ال�سندوق يحتوي على ملقاط �سغري وق�سا�سات �سغرية 
كان  املختلفة.  الكتابية  الوعود  من  وعد  منها  كل  على  مكتوًبا  الورق  من 
اأغلب النا�س يلتقطون ق�سا�سة من الورق كل يوم ويقولون اإن هذه هي كلمة 

اهلل لهم اليوم. 

بقوة  ويتحدث  نعمته  ِغَنى  يف  اأحياًنا  ال�سناديق  هذه  اهلل  ي�ستخدم 
لأ�سحابها من خالل كلمته التي يقراأونها. لكن لي�ست هذه هي الطريقة التي 

يق�سد اهلل اأن يتحدث بها اإلينا. 
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هناك العديد من الوعود يف الأ�سفار املقد�سة ميكن اأن ي�سري اهلل لنا على 
اإحداها يف اأي وقت عندما يحثنا على اأن نتذكره اإن كنا نحفظ الكتاب، اأو 
اأن يجعلنا نقراأ هذا الوعد. لكن من املهم اأن نعرف هنا الوعد الكتابي القائل 

باأن كل لوجو�س كلمة اهلل تتحدث اإلينا بطرق عديدة. 

على �سبيل املثال، يعلمنا الكتاب املقد�س اأن الكلمة حت�رش: 
الإميان )رومية10: 17(.  ♦
الولدة اجلديدة واحلياة اجلديدة )يعقوب1: 18( و)1بطر�س1: 23(. ♦
الطعام الروحي )1بطر�س2: 1–2( و)متى4: 4(. ♦
الروؤيا والتوجيه )مزمور119: 105، 130(. ♦
♦  )27–25 و)اأفـ�سـ�س5:   )9 )مـزمـور119:  والـقـدا�ســة  الـتـطـهـيــر 

و)2بطر�س1: 1–4 (، )يوحنا17: 17(.
املكافاأة والربكة )مزمور1: 1–3 و19: 11(. ♦
ال�سفاء )مزمور107: 20(. ♦
الن�رشة على اخلطية )مزمور17: 4 و119: 11(. ♦
♦  )17 و)اأف�س�س6:   )12  ،8  ،4 )لوقا4:  ال�سيطان  على  الن�رشة 

و)1يوحنا2: 14( و)روؤيا12: 11(.
اخلال�س من الدينونة )يوحنا5: 24 و12: 47(. ♦

جميدة  جوانب  هي  اهلل  لكلمة  القوي  التاأثري  عن  الرائعة  الوعود  هذه  كل 
 – كلمته  جوانب  من  جانب  اأي  ي�ستخدم  اأن  اهلل  ي�ستطيع  احلي.  لالإميان 
�سخ�س ي�سوع يف الروح اأو الأ�سفار املقد�سة اأو الكرازة والنبوة – كي يحدثنا 

من خالل اأي من هذه الوعود. 

اإىل  نحتاج  لكننا  لأنف�سنا،  الأ�سياء  هذه  �سيء من  اأي  نفعل  اأن  ل ميكننا 
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ال�ستجابة لكلمة اهلل بالإميان الذي حت�رشه لنا الكلمة كي نقبل الوعد من 
ننا  اهلل. �سنناق�س يف الأربعة اأجزاء التالية عنا�رش الإميان املختلفة التي متكِّ

من اختبار مواعيد الكلمة. 





الجزء الخامس

اإليمان الُمنِصت 

الإميان  اأن  وتو�سح  الإميان  عن  اأ�سا�سًيا  مبدًءا   )17 )رومية10:  تعلمنا 
ياأتي اأوًل ب�سماع كلمة اهلل. اإن مل ي�ستمع النا�س اإىل كلمة اهلل وُيخربوا بها، 

فلن يوؤمنوا اأبًدا باهلل ولن يكون لهم الإميان احلي.

راأينا فيما �سبق اأن الإميان ل ياأتي عن طريق اجلهد الب�رشي. لكنه ياأتي 
كم  يهم  القد�س. ل  الروح  بكلمته ومبعونة  داخلنا  يعمل يف  الذي  اهلل  من 
بجهودنا  احلي  الإميان  على  نح�سل  اأن  اأبًدا  ن�ستطيع  لن  حيث  نحاول؛ 

ال�سخ�سية. 

لي�س  الإميان  اإىل  ال�ستماع  يتحدث.  اهلل  ن�سمع  عندما  احلي  الإميان  يبداأ 
اإدراًكا مبهًما اأن اهلل حتدث ب�سفة عامة. لكنه اعرتاف اأن اهلل حتدث ب�سورة 

�سخ�سية ومبا�رشة اإلينا واأن كلماته بالتايل بداأت تعمل داخلنا بعمق. 

عملية الإميان:
تنتج اختالفات كثرية بني القادة ب�ساأن طبيعة وعمل الإميان ب�سبب ف�سلهم 

يف اإدراك اأن الإميان هو عملية ذات عدة عنا�رش. 

عندما يعلِّم البع�س عن الإميان، يركزون على عن�رش واحد فقط من عملية 
الكثري  تقوم  املثال،  �سبيل  على  الأخرى.  عنا�رشها  متجاهلني  الإميان، 
81
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»الإميان  اأن  فكرة  على  و»الأعمال«  »الإميان«  عن  العقيمة  املناق�سات  من 
عن�رشين  ولي�سا  منف�سالن  �سيئان  هما  العامل«  و»الإميان  الت�سديقي« 

متالزمني من عنا�رش الإميان احلي. 

ي�ستمر  هناك.  ينتهي  ل  لكنه  اهلل  كلمة  اإىل  بال�ستماع  الإميان  يبداأ 
تكتمل  حتى  حياتنا  يف  وتنمو  تعمل  بينما  الكلمة  جانب  اإىل  الإميان 

عملية الإميان. 

جوانب  من  خمتلف  جانب  هو  الإميان  عملية  عنا�رش  من  عن�رش  كل  اإن 
من  مرحلة  كل  ويف  اهلل.  من  ن�سمعها  التي   »Rhema« الـ  كلمة  على  ردنا 
مراحل عملية الإميان، يعمل الروح القد�س بفاعلية داخلنا وتعطينا الكلمة 

قوة كي جنيب بالإميان عن ق�سد اهلل حلياتنا. 

ميكننا القول باأن عملية الإميان تت�سمن: 
ال�ستماع اإىل الكلمة – تو�سح )رومية10: 17( مدى الهتمام الذي  ♦

يجب اأن نوليه اإىل الإن�سات اإىل كلمة اهلل.
قبول  ♦ يعني  الإميان  اإن   )10 )رومية10:  تقول   – الكلمة  ت�سديق 

الكلمة بكل كياننا حتى ت�رشب بجذورها يف قلوبنا وتوؤثر على كل 
حياتنا. 

اأن  ♦ يو�سح  مهم  وعد   )9 )رومية10:  يف  لنا   – بالكلمة  العرتاف 
طبًقا  احلديث  يف  البدء  من  ننا  وميكِّ نقـول  ما  على  يـوؤثـر  الإميان 

لكلمة اهلل. 
تنفيذ الكلمة – راأينا اأن عماًل ما يجب اأن ي�ساحب العرتاف بالإميان  ♦

ويكمله كما نرى يف )يعقوب2: 17–22(. 
الثبات يف الكلمة – راأينا اأن اهلل ميتحن اإمياننا كي ينميه ويزكيه.  ♦
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وهذا يتطلب منا الثبات يف مواعيد كلمة اهلل. نرى هذه احلقيقة يف 
)يعقوب1: 3–4( و)1بطر�س1: 6–7(.

النظرة  ♦ يف  النمو  نحو  الإميان  ه  توجُّ يت�سح   – الكلمة  يف  الفرح 
التوجه  هذا  يتميز   .)8 )1بطر�س1:  عنها  يحدثنا  التي  الإيجابية 
بال�سكر ال�سادق هلل من اأجل كل ما فعله وما يفعله وما �سوف يفعله 

كما نرى يف )مزمور50: 14، 15، 23 و106: 12(.
يف  ♦ ن�ستمر  عندما  الإميان  عملية  تكتمل   – الكلمة  يف  الجتهاد 

حتى  لنا  اهلل  اأعطاها  التي   »Rhema« الـ  كلمة  بحقيقة  التعلق 
تتحقق. وذلك كما نرى يف )عربانيني6: 11–12، 10: 35–36( 

و)يعقوب1: 4–7(. 

الإن�سات اإىل كلمة اللـه: 
اهلل،  كلمة  اإىل  الإن�سات  هو  الإميان  عملية  يف  والأ�سا�سي  الأول  العن�رش 
وذلك عن طريق اللتفات اإليه من خالل تكري�س وقت لال�ستماع اإليه وقراءة 

كلمته يف الأ�سفار املقد�سة. 

نناق�س هذا اجلانب من جوانب احلياة امل�سيحية يف كتاب »ال�ستماع اإىل 
اأجزاء  من  كل جزء  تقريًبا يف  نتناوله  كما   .»Listening to God« اهلل« 
على  التعرف  اأو  كلمته  �سماع  اأو  اهلل  اإىل  الإن�سات  الروح«.  »�سيف  �سل�سلة 
روحي  مبداأ  – هو  ى  امُل�سمَّ كان  – اأًيا  الروح  توجيهات  متييز  اأو  ت�سجيعه 

اأ�سا�سي لكل جانب من جوانب حياتنا الروحية الفردية واجلماعية. 

الأنبياء 
لهم  الأنبياء  لكن  القدمي،  العهد  اأجزاء  التعليم من كل جزء من  ناأخذ  اإننا 
اأهمية خا�سة؛ لأنهم كانوا قلة مميزة مم�سوحني بالروح ويخدمون بالروح 
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ومع الروح. كان ال�ستماع اإىل اهلل هو اأ�سا�س حياة وخدمة كل اأنبياء العهد 
املوؤمنني  كل  وخدمة  حلياة  اأ�سا�ًسا  اتبعوه  الذي  املبداأ  هذا  ولزال  القدمي. 

ا م�سحة الروح.  اليوم الذين لهم اأي�سً

باأربع  اإليهم  يتحدث  اهلل  اإىل  ا�ستمعوا  الأنبياء  اأن  القدمي  العهد  من  نفهم 
طرق. 

كلمة اهلل. 1
يرينا )عامو�س3: 8( اأن »كلمة اهلل« لها تاأثري فعال على الأنبياء. راأينا اأن 
العهد القدمي ي�رش على اأن الكلمة »تاأتي« اإىل الأنبياء. ي�سف هذا التعبري 
الأنبياء على مدار  تنمو يف ذهن  التي  اهلل  لر�سالة  داخلًيا متزايًدا  اإدراًكا 

فرتة من الزمن – )زكريا1: 1، 7(.
يو�سح لنا )اإرميا1: 11 و18: 1–4 و24: 1–10( و)عامو�س7: 7( اأن اهلل 
اهلل  اأن  يبدو  الأنبياء.  اإىل  بكلمته  ليتحدث  اأحداًثا عادية  اأحياًنا  ي�ستخدم 
يعلن كلمته من خالل العالقة احلميمة اخلا�سة بينه وبني عبيده اأكرث مما 
يعلنها من خالل وم�سات ا�ستنارة فجائية. وهذا هو ال�ستماع اإىل الكلمة 

عن طريق تاأمل ومالحظة وقراءة ودرا�سة الأ�سفار املقد�سة. 

عبء اهلل. 2
هذه  الرتجمات  بع�س  ت�سيغ  الرب«.  »ما�سا  اإىل   )1 )حبقوق1:  ي�سري 
الكلمة مبعنى »ر�سالة« اأو »وحي«. لكن املعنى احلريف للكلمة هو »ثقل« 
اأو »عبء«، وهي تو�سح اأن اهلل ي�سمح لالأنبياء اأن ي�سعروا مب�ساعره نحو 

موقف معني. 
اأو �سخ�س  اإدراك داخلي متزايد لهتمام اهلل مبوقف معني  يدل هذا على 
 1 و15:  و14: 28   1 )اإ�سعياء13:  ذلك يف  نرى  معينة.  اأو جماعة  معني 
و17: 1 و19: 1 و21: 1، 11، 13 و22: 1 و23: 1( و)اإرميا23: 33–40(.
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روح اهلل . 3
وجود  عن  املقد�س  الكتاب  يعلم  كيف  ال�سل�سلة  هذه  اأجزاء  كل  يف  راأينا 
رابطة قوية جًدا بني الروح والعمل النبوي. نقراأ عن ذلك يف )عدد11: 29( 

و)1�سموئيل10( على �سبيل املثال. 
اإىل حتدث تلقائي  اأدى  الروح  اأن حلول  يرينا )1�سموئيل19: 18–24( 
الأنبياء  اإىل  اأوحى  الروح  اأن   )8 )ميخا3:  يف  نقراأ  كما  اهلل.  بكلمات 
واأعطاهم ال�سجاعة الالزمة لإعالن ر�سالة اهلل التي �سمعوها. كذلك يو�سح 
)يوئيل2: 28( اأن قبول الروح يوؤدي اإىل التحدث بكالم اهلل اإىل �سعب معني 

بقوة اهلل. 
ي�سري كل هذا اإىل ا�ستماع فوري لكلمة اهلل يتطلب اعرتاًفا وتنفيًذا مبا�رًشا. 
خارجي  �سوت  طريق  عن  اأحياًنا  الأنبياء  اإىل  تاأتي  الكلمة  هذه  كانت 
م�سموع. لكنها كانت تاأتي اإليهم اأكرث عن طريق ال�ستماع اإىل �سوت الروح 

يف قلوبهم. 

الأحالم والروؤى واملالئكة . 4
ت�سجل لنا الأ�سفار املقد�سة اأن الأنبياء كانوا غالًبا ما ي�سمعون كلمة اهلل 
عن طريق الروؤى والأحالم يف الليل كما نقراأ يف )عدد12: 6( و)اإ�سعياء6(
نادرة  منا�سبات  ويف   .)8 و)زكريا1:   )1 و)دانيال7:   )8 و)حزقيال12: 
كان اهلل ير�سل مالئكته اإىل الأنبياء بكلمته كما نرى على �سبيل املثال يف 

)2ملوك1: 3–15( و)1اأخبار21: 18( و)دانيال9: 21( و)زكريا1: 9(.

ال�ستماع الي�م
هذه الطرق الأربع التي كان الأنبياء ي�سمعون بها كلمة اهلل ل تزال متاحة 
اهلل  كلمة  الروح-  يف  نعي�س  -بينما  �سندرك  اليوم.  املم�سوحني  للموؤمنني 
اخلا�سة اأو ر�سالته اإلينا وهي تنمو فينا على مدار فرتة من الزمن. ميكننا 
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القول اإننا »ن�سمع« كلمة اهلل بينما نعبد ون�ستمع اإىل عظة ما ونقراأ الكتاب 
املقد�س ونتاأمل ون�سلي وننظر اإىل اخلليقة مثل اإبراهيم، وبينما نحن هنا 

وهناك يف هذا العامل مثل اإرميا. 

يبدو اأن ما يحدث هو اأن الروح ينري اأمام اأعيننا بطريقة خارقة �سيًئا مثل 
عبارة يف عظة اأو عدًدا يف ترنيمة اأو جزًءا من الكتاب املقد�س وهكذا. من 
اإىل  انتباهنا  يجذب  حتى  واإ�رشار  ب�سرب  الروح  يعمل  الو�سائل  هذه  خالل 
كلمة الـ »Rhema« التي يوجهها اهلل لنا كي ن�سمعها ونتعرف بها ككلمة 

اهلل اخلا�سة لنا وجنيب عنها بالإميان. 

اهلل من  ر�سائل من  ا�ستقبال  يقت�رش على  ل  اهلل  كلمة  اإىل  ال�ستماع  لكن 
خالل الأ�سفار املقد�سة والعظات والأحداث العادية والنبوة. نعرف اأن ي�سوع 
وا�ستمرارية يت�سمن  اإليه بو�سوح  اهلل، وال�ستماع  نف�سه هو لوجو�س كلمة 

تاأ�سي�ًسا وتنمية عالقة �سخ�سية حميمة معه. 

اأنبياء العهد القدمي - يف  عندما ن�ستمر يف التعلق بي�سوع �سننمو - مثل 
اإدراك اهتماماته واأثقاله ال�سخ�سية. �سيعلن لنا ي�سوع باأناة من خالل الروح 

اهتماماته التي يريدنا اأن نتعامل معها باإميان. 

التي يعطيها اهلل لكل �سخ�س، تتنوع كذلك  الكلمات اخلا�سة  كما تتنوع 
اإىل �سخ�س ومن كني�سة  التي يثقل بها قلوبنا وتختلف من �سخ�س  الأمور 
اإىل اأخرى. اإن نقطة البداية لالإميان هي اإدراك ر�سالة اهلل اأو الأمر الذي يهتم 
به. لكننا نحتاج بعد ذلك اأن نعطي الفر�سة لكلمة اهلل وروحه كي ينميا هذا 
الإميان وي�سريا به نحو الكتمال اأي نحو حتقق الكلمة اأو اإمتام الأمر الذي 

اأُثقلنا به. 
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لها.  التدريجي  الإدراك  طريق  عن  دائًما  اهلل  كلمة  اإىل  ال�ستماع  ياأتي  ل 
لكننا ن�سمع كلمة اهلل اأحياًنا بو�سوح واإحلاح حلظي عندما يتحدث اإلينا يف 
اأرواحنا عن طريق الروح القد�س. مثل اأنبياء العهد القدمي، م�سحتنا بالروح 
الأوقات  بع�س  يف  اإلينا  تاأتي  اهلل  كلمة  اأن  تعني  باهلل  احلميمة  وعالقتنا 
كرعد ولي�س كهم�س. يجب األ نتوقع اأن يتحدث اهلل اإلينا بو�سوح دائًما. لكن 

يجب األ ن�سك به عندما يفعل. 

اإلـى �سـعـبـه مـن خـالل  اإن اهلل �سـوف يـتـحـدث  يـقـول )يـوئـيـل2: 28( 
يـوؤكـد  بـ�سـر.  كل  عـلـى  الـروح  يـنـ�سـكـب  عـنـدمـا  والـروؤى  الأحـالم 
)اأعمال9: 10 و10: 3 و11: 5 و12: 9 و16: 9 و18: 9( على حـقـيـقة هذه 
النبوة. يتحدث اهلل بكلمته اإىل بع�س املوؤمنني من خالل الأحالم والروؤى. 
اأذهاننا وجنددها كي ن�سمع كلمة اهلل بو�سوح بهذه  اأن ننقي  لكن علينا 

الطريقة. 

اإن ا�ستماع الإميان هو الإجابة على ما يقوله اهلل بغ�س النظر عن الطريقة 
اهلل  كلمة  اإىل  الإميان  ا�ستماع  ن�ستمع  ونحن  بها.  يحدثنا  اأن  يختار  التي 
بنف�س الطريقة �سواء اأتت اإلينا هذه الكلمة عن طريق حلم اأو عن طريق الكتاب 

املقد�س اأو عمل فني اأو عظة وهكذا. 

واإميان  حقيقي  ا�ستماع  هناك  يكون  اأن  ميكن  فال  اهلل،  يتحدث  مل  اإذا 
الإميان  طبيعة  ف�ستكون  اهلل،  من  ياأتي  احلقيقي  الإميان  ولأن  �سادق. 
احلي هي الرتكيز على ما قاله اهلل ولي�س على الأفكار والرغبات الب�رشية. 
الإميان »الأناين« اأو الإميان »املتمركز حول الذات« لي�س اإمياًنا حقيقًيا. 
ويجب علينا اأن نحرتز من اأي تعليم يركز على احل�سول على اأ�سياء من 

اهلل. 
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حياة ال�سليب: 
الإن�ساين  والقلب  بالبذرة،  اهلل  كلمة   )15–4 )لوقا8:  يف  ي�سوع  ي�سبِّه 
نحن  ول�سنا  اإلينا  تاأتي  الكلمة  اأن  مبداأ  على  الت�سبيه  هذا  يوؤكد  بالأر�س. 
الذين نتجه اإليها. نرى يف هذا املثل اأن الأر�س يجب اأن تكون خ�سبة حتى 
تنمو البذرة وتكون مثمرة، اأي تن�سج وت�سل اإىل هدفها. وهذا يعني اأن كلمة 
اأن  اهلل  لكلمة  لل�سماح  ال�ستعداد  لديهم  اأنا�س  حياة  يف  ُتقبل  اأن  يجب  اهلل 
تنتج ثماًرا هلل، ل يف حياة اأ�سخا�س ي�سعون اإىل ح�ساد ثمار الكلمة لأهداف 

اأنانية. 

يجب علينا اأن نعلم اأن بذرة الكلمة احلية غري الفا�سدة ل ميكن اأن ُتف�سد اأو 
تبدل اأو ت�ستغل لعمل �سيء مل يكن مق�سوًدا بها. 

اإميان ي�س�ع
هـذا  بال�سليـب.  تـبـداأ  الإيـمـان  حـيـاة  اأن   )20 )غـالطـيـة2:  تـو�سـح 
العهد اجلديد  اآية يف  اإحدى ع�رشة  اإنه واحد من  للغاية حيث  الـعـدد مهم 
اإليه، وي�سري  ُتتبع فيها كلمة »الإميان« برتكيب نحوي ُيعرف بامل�ساف 
اإىل �سخ�س ي�سوع. هذه الأعداد هي )رومية3: 22، 26( و)غالطية2: 16 
)يرد مرتني(، 20 و3: 22( و)اأف�س�س3: 12( و)فيلبي3: 9( و)يعقوب2: 1( 

و)روؤيا2: 13 و14: 12(.

ت�سيغه  الرتجمات  معظم  لكن  ي�سوع«.  »اإميان  هي  الرتكيب  هذا  ترجمة 
اأن هذه الن�سو�س ت�سري  بعبارة »الإميان بي�سوع«. ي�رش معظم القادة على 
اآية يف العهد  اإىل الإميان الذي منار�سه ولي�س اإميان ي�سوع. لكن هناك 44 
اجلديد ت�ستخدم تركيب امل�ساف اإليه بالرتباط باإميان �سخ�س ما. نرى ذلك 
على �سبيل املثال يف )متى9: 2، 22، 29( و)مرق�س10: 52( و)لوقا22: 32( 
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و)رومية4: 16(. ول توجد اآية واحدة بينها ت�سري اإىل الإميان يف �سخ�س ما. 
لذلك من املرجح اأن الآيات الـ 11 التي تتحدث عن ي�سوع ت�سري اإىل اإميان 

ي�سوع ولي�س اإىل الإميان بي�سوع. 

تتبع  بـولـ�س  ر�سـائـل  فـي  مو�سًعـا   32 هـنـاك  ذلك  اإلـى  بـالإ�سـافـة 
فيها كلمة الإميان برتكيب امل�ساف اإليه. ت�سري ع�رشون منها اإىل اإميان 
اإبراهيم،  اإميان  اإىل  واثنان  اهلل،  اإميان  اإىل  وواحدة  امل�سيحي،  ال�سخ�س 
الآيات  اإن كل هذه  باإميانه كرب. وحيث  ُيعرتف  �سخ�س  اأي  اإىل  وواحدة 
ُترتجم »اإميان فالن«، فمن املحتمل اأن الآيات الثماين الباقية ت�سري اإىل 

اإميان ي�سوع. 

هناك العديد من الأ�سباب الكتابية والنحوية التي جتعلنا نقول اإن الآيات 
الع�رش ت�سري اإىل اأن اإمياننا ُي�ستمد من ويرتكز على اإميان ي�سوع. تت�سح هذه 
الفكرة على وجه اخل�سو�س يف )غالطية2: 20( التي توؤ�س�س كل �سيء على 
امل�سيح. ي�سري هذه العدد اإىل موت امل�سيح وحياته وحمبته وعطائه، وبالتايل 

ا اإىل اإميانه.  من املنطقي اأن ي�سري اأي�سً

اأخرى مثل  واآيات  الآيات  توؤكد هذه  ياأتي من اهلل.  الإميان  اأن  لقد عرفنا 
)مرق�س11: 22( و)رومية3: 3( و)كولو�سي2: 12( - التي ت�ستخدم جميعها 
تركيب امل�ساف اإليه كي ت�سري اإىل اإميان اهلل - على حقيقة اأن الإميان ياأتي 
من اهلل. كما تو�سح اأن الإميان الذي يعطينا اهلل اإياه ُي�ستمد من اإميانه هو. 
ولي�س هذا مبفاجاأة لنا؛ لأننا نعلم اأن كل العطايا واملواهب التي ناأخذها من 
اهلل هي جزء من طبيعته بطريقة ما. اإن مل جند �سعوبة يف قبول فكرة اأننا 
نحب مبحبة اهلل ونخدم بقوة اهلل ونكرز مبواهب اهلل، فلن يكون من ال�سعب 

علينا اأن نقبل فكرة اأننا نوؤمن باإميان اهلل. 
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م�ت الذات
تو�سح لنا )غالطية2: 20( اأننا يجب اأن ن�سل اإىل مرحلة نقول فيها ب�سدق 
لبنا مع امل�سيح، واإننا نعتمد على حياته وحمبته واإميانه وذبيحته.  اإننا �سُ
لكن علينا اأن ندرك اأننا لن ننطلق يف حياة الإميان حتى ُن�سلب معه بالفعل. 

ال�سلب مع امل�سيح يعني اأن كل امل�ساعر والرغبات التي يطلق عليها الكتاب 
»اجل�سد« اأُميتت كما تقول )رومية6: 6( يحررنا هذا من �سغوط العامل ووثقه 
التي حتاول اأن جتعلنا نلتزم مبقيا�سه ومبادئه. هذا املوت الذاتي »للج�سد« 
و»العامل« مهم جًدا وحيوي حلياة الإميان. وعلينا اأن ن�سارك بول�س يف �سالته 
يف )غالطية6: 14( اإن كنا نريد اأن نتقدم يف عملية الإميان. �سن�ستطيع اأن 
نتبع رغبات اهلل ونرف�س رغباتنا املتمركزة حول ذواتنا عندما ننغم�س يف 

حياة ال�سليب. 

عالقة القيامة 
تذكرنا )غالطية2: 20( اأن القيامة تاأتي بعد ال�سلب. �سندرك اأننا بداأنا 
يف النتقال اإىل حميط الإميان عندما ن�ستطيع قول هذه الآية مبحبة وحق. 
واإميان  القيامة وقوة وحمبة  بعمق حياة  اأن نخترب  الإميان احلي هو  اإن 

امل�سيح.

اأن  الإميان هو عالقة �سليب ولي�س �سيغة حمكمة. علينا  اأن  رنا هذا  يذكِّ
نتاأكد من عدم ن�سيان اأن »�سماع كلمة اهلل« يعني �سماع �سخ�س ولي�س قراءة 
كتاب قواعد، اإنه اإن�سات اإىل اهلل ولي�س النظر اإىل كتاب قوانني، ول حتى اإىل 

قانون اإميان. 

ت�سف )غالطية2: 20( حياة الإميان القائمة على عالقة ثقة ب�سيطة يف 



اإليمان الُمنِصت

91

ابن اهلل. وقد اأ�سبحت هذه العالقة ممكنة بف�سل ما فعله ي�سوع عندما بذل 
نف�سه مبحبة من »اأجلي«. وهذا البذل هو اأعظم تعبري ممكن عن حمبة اهلل. 

حمبة   )27 )اأف�س�س5:  وت�سجل  للعامل،  اهلل  حمبة   )16 )يوحنا3:  ي�سف 
امل�سيح للكني�سة. لكن )غالطية2: 20( هي تعبري عن حمبة �سخ�سية، حيث 
تو�سح اأن اهلل »اأحبني« وبذل نف�سه من »اأجلي«. اإن ا�ستماعنا لهذه احلقيقة 
الأ�سا�سية عن طريق الروح ال�ساكن فينا هو الذي يدفعنا بعمق داخل عملية 

الإميان. 

اهلل  اأن  بعمق  وندرك  نفهم  وعندما  ن�سمع  عندما  احلي  الإميان  ينمو 
يقف يف �سفنا باإخال�س وهو ل ميكن اأن يكون اأكرث تف�سياًل لنا من هذه 

اللحظة. 

– تبداأ  الإميان  يف  كحياتنا  فيها  نفكر  اأن  ميكن  – التي  الإميان  عملية 
عندما »ن�سمع« اأن اهلل هو لنا كلية واأن نعمته متاحة لنا كي ترفعنا وتقوينا 

وتطلقنا نحو حتقيق ق�سده يف حياتنا. 

روح الإميان: 
)غالطية2: 20( هي واحدة من جمموعة �سغرية من الآيات امل�سوؤولة عن 
تركيز الإجنيليني واخلم�سينيني على مبداأ »قبول ي�سوع يف قلوبنا« و »�سكنى 
ي�سوع يف قلوبنا«. لكن يجب اأن ندرك اأن تركيز العهد اجلديد ين�سب بنطاق 

اأو�سع على حياتنا نحن يف امل�سيح. 

نعلم اأن امل�سيح يجل�س عن ميني الآب فعلًيا، لكنه ي�سكن فينا روحًيا عن 
اإىل ح�سور امل�سيح يف حياتنا  القد�س. ت�سري )غالطية2: 20(  الروح  طريق 
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لأنه  الإميان؛  ويعدنا حلياة  بالقوة  الذي مي�سحنا  القد�س  الروح  عن طريق 
روح الإميان الذي ت�سفه )2كورنثو�س4: 13(.

طريق  عن  ياأتي  الإميان  كان  لو  بالعمل  القد�س  الروح  يقوم  اأن  يجب 
الكلمة  اأن  راأينا  مًعا.  مرتبطان  والكلمة  الروح  لأن  الكلمة؛  وروؤية  �سماع 
تاأتي من اهلل بنفخة من اهلل. يقول ي�سوع يف )يوحنا6: 63( اإن كلمات الـ 
»Rhema« هي روح وحياة. وهذا يعني اأننا يجب اأن ناأخذ الروح عندما 

ناأخذ الكلمة. 

ترجمات  بع�س  تقول   )22–20 )2كورنثو�س1:  يف  العالقة  هذه  نرى 
من  العديد  لكن  و»الآمني«.  »النعم«  هو  امل�سيح  اإن  املقد�س  الكتاب 
الرتجمات احلديثة ت�ساعدنا على اأن نفهم الن�س اليوناين ب�سورة اأف�سل. 
يقول )عدد 20( اإن كل »النعم« لوعود اهلل يوجد يف امل�سيح و »فيه« جنيب: 
»اآمني« كي نعطي جمًدا هلل. ثم نرى يف )العددين 21–22( اأن اهلل يعطينا 

مكاًنا يف امل�سيح وعربون الروح يف قلوبنا. 

هذا يعني اأن اهلل تكلم بوعوده لنا، واأن امل�سيح اأتى لنا ك�سهادة وحتقيق 
على  »الآمني«  ن�سيف  يجعلنا  الذي  وهو  قلوبنا  يف  الروح  اإن  للوعود. 

الإميان، ونكون مع امل�سيح والكلمة ونعي�س يف موافقة مع الوعود.

الروح.  يوجهها  حياة  هي  الإميان  حياة  اإن   )5 )اأعمال6:  لنا  يقول  لهذا 
لكن هناك طريقتني خمتلفتني لختبار نف�س احلقيقة. تنتج حياة الإميان يف 
حياتنا بوا�سطة روح الإميان الذي يعمل اإىل جانب كلمة اهلل. عندما ن�سمع 
الروح. ل يهم كيف ن�سف  ن�سمع  الكلمة،  الكلمة. وعندما نرى  الروح، نرى 

ذلك فالنتيجة واحدة – وهي بداية ومنو الإميان. 
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راأينا يف كتاب »معرفة الروح« »Knowing the Spirit« اأن الروح هو 
ننا من �سماع كلمة اهلل، وهو الذي ميدنا بقوة كي ن�ستجيب باإميان،  الذي ميكِّ
وهو الذي يحفظ اإمياننا حًيا بينما نقبل ب�رشور ح�سوره يف حياتنا. وبينما 
نعي�س يف الروح وبالروح، علينا اأن ن�ستمع اإليه وننتبه اإىل ت�سجيعه. نتناول 
هذه احلقيقة يف كل جزء تقريًبا من �سل�سلة »�سيف الروح«. نعلم اأن الإميان 
كل  احلقيقي  الإميان  يت�سمن  واإرادتنا.  وفكرنا  م�ساعرنا  يف  يوجد  احلي 
هذا لكنه يعمل يف الأ�سا�س يف اأرواحنا، لأن كلمة اهلل ت�سعل عمل الروح يف 

داخلنا. 

يجب علينا كلنا اأن ن�ستعد لعمل الروح ال�سادق للكلمة يف قلوبنا بالإميان. 
ولي�س فقط من  املوؤمنني  يوم اخلم�سني من خالل كل  بعمله منذ  اهلل  يقوم 
خالل القليل من الرجال والن�ساء. وهذا يعني اأن كل �سعب اهلل املوؤمنني يجب 

اأن يتقدموا يف عملية الإميان كي يتمموا م�سيئة اهلل. 

ي�سكب  اأن  للروح  ون�سمح  للكلمة  وقلوبنا  اآذاننا  نفتح  اأن  جميًعا  نحتاج 
اإميان اهلل داخلنا كي تكون حياتنا حياة الإميان احلي يف الكني�سة. علينا 
بب�ساطة اأن جنعل الإن�سات اإىل اهلل اأولويتنا يف احلياة. وهذا لن يحدث عن 
اأن من�سك بيده  طريق اجلهاد الإن�ساين لكن عن طريق التعلق بي�سوع. علينا 

ونثق فيه بينما يقودنا يف حياة اإميانه. 





الجزء السادس

بذرة اإليمان 

موؤمنون كثريون يف الع�رش احلديث لديهم فهم غري وا�سح وغري مكتمل 
لالإميان، حيث يعتقدون اأن »الإميان« هو جمرد فعل ينطوي على الت�سديق 
وبالتايل لي�س ملحتوى اإميانهم اأهمية كبرية. اإنهم مثل اأنا�س كثريين اليوم 
يقدِّرون الإخال�س دون اأن يدركوا اأنه ل طائل من وراء اأن يكون ال�سخ�س 

خمطًئا باإخال�س. 

ميتلئ املجتمع الغربي احلديث باأنا�س يوؤمنون باأفكار ب�رشية وباأحالمهم 
اخلا�سة. لكن كم�سيحيني موؤمنني ل حرية لنا يف اخرتاع حمتوى الإميان 
احلي؛ لأن اإمياننا هو ت�سديق ما يقوله اهلل فقط، ل ت�سديق ما نحلم به اأو ما 

ن�ستقيه من اأنا�س اآخرين. 

عندما ن�سمع كلمة اهلل عن حق، �سيكون علينا اإما اأن نوؤمن اأو ل نوؤمن مبا 
يقول. لو رف�سنا اأو جتاهلنا اأو عدلنا كلماته لنا مبا ينا�سبنا، فهذا يعني اأننا 

نثق يف اآرائنا واأفكارنا. 

تبداأ عملية الإميان ب�سماع كلمة اهلل. لكن الإميان احلي ينمو بعد ذلك بثالث 
طرق متوازية هي ت�سديق كلمة اهلل والعرتاف بها والعمل على اأ�سا�سها. هذه 
الطرق لي�ست �سل�سلة من اخلطوات توؤدي كل منها اإىل الأخرى. لكنها عنا�رش 

مكملة لبع�سها البع�س ويجب اأن حتدث اإىل جانب بع�سها البع�س. 
95
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بذرة الإميان 
ميكننا  �سغرية.  خردل  بحبة   )20 )متى17:  يف  الإميان  ي�سوع  ُي�سبِّه 
اإننا ن�ستقبل »بذرة الإميان« عندما ن�سمع  الت�سبيه-  القول- بناًء على هذا 
كلمة اهلل. لكن البذرة تظل �ساكنة حتى نغر�سها بعمق يف حياتنا ونعطيها 

الفر�سة لكي تنمو. 

من املهم اأن ندرك اأن »بذرة الإميان« ال�سغرية ل تنمو وت�سبح بذرة اأكرب 
ثم ت�سبح بالتدريج بذرة هائلة. لكنها تنمو باأن ت�سبح نباًتا له جذور و�ساق 

واأوراق. 

ل تتحول البذرة اأوًل اإىل جذر كامل النمو يظهر له بعد ذلك �ساق نا�سج 
اأوراًقا نامية. لكن اجلذر وال�ساق والأوراق ينمون مًعا حتى  ينتج بعد ذلك 

ي�سبح النبات نا�سًجا مبا فيه الكفاية كي ينتج ثماًرا. 

بـنـفـ�س الـطـريـقـة »الت�سـديـق« و»العـتـراف« و»الـعـمـل« هـي عـنـا�سـر 
التي ناأخذها عندما ن�سمع ونرى  متوازية تنمو مـًعـا مـن بـذرة الإميان 
كلمة اهلل. وعندمـا تنمـو ت�سبح الإميان الكامـل الـذي يـريـد اهلل اأن يكون 

لنا. 

�سـوف نـتناول هـذه العنـا�رش الثـالثـة فـي ثـالثـة فـ�سـول متوالية مـن 
هـذا الكتاب. لكن يـجب اأن ندرك مـع ذلك اأن هـذه العنا�رش هـي يف الواقع 
عنا�رش متداخلة مع بع�سها البع�س داخل عملية الإميان. وكما هو احلال 
مع اجلذر وال�سـاق والأوراق، الإميان امل�سدق والإميان املعرتف والإميان 
الإميان  منو  يكتمل  حتى  البع�س  بع�سهم  وي�سانـدون  يغـذون  العامـل 

احلي.
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ت�سديق الكلمة: 
 ،»logos« تاأتي دائًما متوافقة مع كلمة الـ »Rhema« راأينا اأن كلمات الـ
حيث تتاأ�س�س جميعها على ي�سوع وتتفق مع طبيعته. كما ت�ستند جميعها اإىل 
الكلمة  نف�سه من خالل  الكامل عن  اهلل  اإعالن  الكتابية وتتفق مع  املبادئ 

والروح. 

وهذا يعني اأن كل خطط اهلل لإمياننا تتاأ�س�س على وعوده التي ي�سجلها 
هو  امل�سدق  الإميان  وطبيعته.  امل�سيح  �سخ�س  وعلى  املقد�س،  الكتاب 
بكل ب�ساطة الثقة الكاملة يف اإعالن اهلل عن ذاته يف الكلمة ومن خالل 

الكلمة. 

اأعطانا  اهلل  اأن  يعلمنا  عندما  احلقيقة  هذه  على   )4–1 )2بطر�س1:  يوؤيد 
وعوده الثمينة التي اأخذناها عن طريق بر امل�سيح الذاتي. ويوؤكد هذا على 
واأعماله  ي�سوع  اإميان  خالل  من  ممكنة  اأ�سبحت  الكتابية  الوعود  اأن  مبداأ 
وموته وطاعته، واأن الإميان احلي ل يعني ت�سديق اأي �سيء بل ت�سديق ما 
لنا فقط يف  اأن بركات اهلل متاحة  اأبًدا  نن�سى  األ  ي�سوع. يجب  لنا يف  اأُعلن 

�سخ�سه ومن خالل �سخ�سه.

ا�سم اللـه 
اإن الإميان احلي لي�س جمرد الإميان باهلل، لكنه الإميان بالأمور ال�سحيحة 
عن اهلل. اإنه الثقة يف اأن الإله الذي قال هو اهلل، واأن احلقيقة هي ما اأعلنه 

عن نف�سه.

ويك�سف  طبيعتهم.  عن  تك�سف  املقد�س  الكتاب  يف  الأ�سخا�س  اأ�سماء 
ل�سخ�سه.  ا�سم  اأكرث من 300  الكتاب املقد�س عن طبيعة اهلل من خالل  لنا 
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الأ�سماء كلها يف عبارة »ال�سم« ونحن نت�سجع عندما نكون  تتلخ�س هذه 
اأننا نعتمد كلية على ما  »يف ا�سم اهلل« كما يف )متى18: 20(. وهذا يعني 

اأعلنه اهلل عن نف�سه من خالل ا�سمه. 

يعلمنا الكتاب املقد�س اأن ا�سم اهلل مليء بالقوة، لذا مل يتجراأ اليهود اأبًدا 
)1اأخبار16: 10( يحثهم على  اأن  الرغم من  ا�سم »يهوه« على  على نطق 
 )16 )خروج9:  مثل  ن�سو�س  يف  القوة  هذه  نرى  قد�سه.  با�سم  الفتخار 

و)اأعمال4: 30(.

يوؤكد الكتاب املقد�س ب�سفة خا�سة على القوة املطلقة ل�سم اهلل:
يف ال�سفاء )اأعمال3: 6–16، 4: 10–18(، )يعقوب5: 14(. ♦
♦  ،)51–43 )1�سموئيل17:  الـعــدو  وتـدمـيـر  هـزيـمـة  فـي 

 ،)13–10  :118  ،13  :108  ،13  :91  ،12 )مزمور60: 
)زكريا10: 5–12(، )مرق�س16: 17(، )اأعمال16: 18، 19: 13(، 

)رومية16: 20(.
♦  ،)124  ،91  ،1 )مـزمـور20:   ،)3 )2�سـمـوئـيـل22:  الـحـمـايـة  فـي 

)اأمثال18: 10(، )اإ�سعياء26: 4( و)يوحنا17: 12-11(.

الأعداء  وهزمية  واحلماية  ال�سفاء  اأن  لنا  ك�سفت  اهلل  كلمة  اأن  يعني  وهذا 
يعني  احلي  الإميان  فاإن  لهذا،  اهلل.  طبيعة  يف  اأ�سا�سية  �سفات  ثالث  هي 
الثقة التامة يف حقيقة اأن اإلهنا اإله ي�سفي واإله يحمي واإله قادر على هزمية 

اأعدائنا وهكذا. 

اأكرث ا�سم ا�ستخداًما يف الكتاب بعد »يهوه« هو »اإيلوهيم«. ي�ستخدم  ثاين 
اإيلوهيم  ا�سم  ياأتي  القوة«.  كل  له  »من  اإىل  وي�سري  مرة   2550 ال�سم  هذا 
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و�سورته املخت�رشة »اإيل« م�ساًفا اإىل �سفة تو�سح جانب معني من طبيعة 
اهلل القوي. على �سبيل املثال: 

اإيلوهيم قدو�س – القدو�س )ي�سوع24: 19(، )اإ�سعياء57: 15(.  ♦
اإيلوهيم ت�سور ي�سا – �سخر اخلال�س )2�سموئيل22: 47(. ♦
اإيلوهيم ت�سور ي�رشائيل – �سخر اإ�رشائيل )2�سموئيل23: 3(. ♦
اإيلوهيم ماوز - امللجاأ )مزمور43: 2(. ♦
اإيلوهيم مالخ - امللك )مزمور44: 4(. ♦
اإيلوهيم عولم - الأبدي )اإ�سعياء40: 28(. ♦
اإيلوهيم اأرت�س - اإله كل الأر�س )اإ�سعياء54: 5(. ♦
اإيلوهيم جمن - الرت�س )مزمور84: 9(. ♦
اإيلوهيم حم�سي و مت�سودتي - امللجاأ واحل�سن )مزمور91: 2(. ♦
اإيلوهيم اأمت�س - احلق )اإرميا10: 10(. ♦
اإيل عليون - العلي )تكوين14: 19(. ♦
اإيل ُرِئي – الذي يرى كل �سيء )تكوين16: 13(. ♦
اإيل �سداي- املعطي القدير)تكزين17: 1(. ♦
اإيل كيناه - الغيور )خروج20: 5(. ♦
اإيل �سانني را�سم - الرحيم والكرمي )نحميا9: 31(. ♦
اإيل جيبور - اجلبار )نحميا9: 32(. ♦
اإيل اأمن – الأمني )تثنية7: 9(. ♦
اإيل اإموناه - ال�سديق )تثنية32: 4(. ♦
اإيل �ساي - احلي )ي�سوع3: 10(. ♦
اإيل دعا - العامل بكل �سيء )1�سموئيل2: 3(. ♦
اإيل ي�سع - اخلال�س )مزمور68: 19(. ♦
اإيل م�سيحوت - املخل�س )مزمور68: 20(. ♦
اإيل اأ�س بعل - �سانع العجائب )مزمور77: 14(. ♦
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اإيل �سميم - ال�سماوي )مزمور136: 26(. ♦
اإيل ت�سديق - العادل )اإ�سعياء45: 21(. ♦
اإله اإلوهني - اإله الآلهة )دانيال2: 47(. ♦

هـذه الأ�سـمــاء وغـيـرهــا كثري تعكـ�س جـوانب خمتلفة مـن طبيعـة اهلل 
وما  اهلل  هو  مـن  الأ�سماء  هـذه  تـرينا  اإلينا.  يتحدث  الـذي  القـدرة  كلي 
طبيعته  مع  دائًما  متفقة  اهلل  كلمات  اأن  نعلم  لنا.  يفعله  اأن  َيِعد  الذي 
التي يعلنها لنا. لذا علينا اأن نوؤمن مبحتوى ما يقوله لنا لأنه هو الذي 

يتحدث. 

يتاأ�س�س الإميان احلي على كلمة الـ »Rhema« التي ناأخذها من اهلل. لكنه 
ينمو عندما نثق يف كلمة اهلل ب�سورة عملية نابعة من قناعتنا اأن هذه الكلمة 
تاأتي من اإيلوهيم يهوه – الرب الإله الذي هو مثل كلمته والذي يعمل بتوافق 

مع هذه الكلمة.

اهلل  اأ�سماء  من  معني  با�سم  التعلق  هو  احلي  الإميان  باأن  القول  ميكننا 
الإميان  اأن  نفهم  اأن  هذا  وي�ساعدنا  اإلينا.  بها  التي حتدث  بالكلمة  يرتبط 
احلي هو عالقة مع اهلل احلي واأننا ننمي اإمياننا عندما نعرف اهلل ب�سورة 

اأكرث حميمية.

ا�سم ي�س�ع
فهي  ولهذا  الأمانة،  الالمتناهية  اهلل  طبيعة  عن  اإعالنات  هي  اهلل  اأ�سماء 
تتحقق ب�سورة كاملة يف �سخ�س ي�سوع. فهو الذي اأمت خال�س اهلل لنا لأنه 
وهزمية  وحمايتنا  الأبدي  �سفاءنا  لال�سم:  الأ�سا�سية  وظائف  الثالث  حقق 

اأعدائنا. 
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ا�سم.  كل  فوق  ا�سًما  ي�سوع  اأعطى  اهلل  اأن   )11–9 )فيلبي2:  ترينا  ولهذا 
ناأتي ونتمتع بوعود كلمة اهلل. نرى ذلك يف  اأن  ال�سم فقط ميكننا  يف هذا 

)2كورنثو�س1: 20(.

الكثري من الألقاب يف العهد القدمي ت�سري نبوًيا ل�سم ي�سوع وطبيعته. على 
�سبيل املثال: 

�سيلون )تكوين49: 10(.  ♦
الكوكب والق�سيب )عدد24: 17(.  ♦
النبي )تثنية18: 19-15(.  ♦
املم�سوح )1�سموئيل2: 10، 35(.  ♦
الو�سيط )اأيوب33: 23(. ♦
احلجر املرفو�س )مزمور118: 22(.  ♦
احلكمة )اأمثال8: 31-22(. ♦
املحبوب )ن�سيد الأن�ساد1: 16(. ♦
غ�سن الرب )اإ�سعياء4: 2(.  ♦
عمانوئيل )اإ�سعياء7: 14(.  ♦
عجيًبا م�سرًيا – اإلًها قديًرا – اأًبا اأبدًيا – رئي�س ال�سالم )اإ�سعياء9: 6(.  ♦
اخلادم )اإ�سعياء42: 1(. ♦
رجل اأوجاع )اإ�سعياء53: 3(. ♦

ا:  ى اأي�سً يك�سف لنا )�سفر الروؤيا19: 11-16( اأن ي�سوع ُي�سمَّ
اأميًنا و�سادًقا.  ♦
كلمة اهلل.  ♦
ملك امللوك.  ♦
رب الأرباب.  ♦
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كما يقول لنا )روؤيا19: 12( اإن له ا�سًما لي�س اأحد يعرفه اإل هو. يدل هذا 
على اأن هناك عجائب واأعماًقا لطبيعته نحتاج الأبدية كلها كي ن�ستك�سفها 

ونتمتع بها. 

بر ي�س�ع 
اإلينا بكلمات نعمة وحمبة، كلمات  اإلينا، فهو يتحدث  عندما يتحدث اهلل 
وعد وبركة. وكلمات الـ »Rhema« هذه حت�رش معها بذرة اإميان اهلل التي 

تنمو وت�سبح الإميان الذي نحتاج اإليه كي نخترب بركات اهلل. 

لكن يجب اأن نتذكر اأن اهلل ميكن اأن يباركنا فقط من خالل بر ي�سوع لأنه 
لي�س لنا بر يف ذواتنا. لأن ي�سوع كان بال خطية وعا�س دون اأن يرتكب اأية 
خطية، فقد متم بر اهلل. هذا الرب اأي بر ي�سوع متاح لنا جماًنا من خالل موته 
الكفاري على �سليب اجللجثة. ميكننا القول باأن ال�سليب هو مفتاح اهلل الذي 

يفتح باب خزائن بركاته. 

ا اأن الربكات التي وعدنا اهلل بها متاحة لنا من خالل  وميكن اأن نقول اأي�سً
اأن نح�سل على كل وعد  – اأعماله وطاعته وموته. ون�ستطيع  اإميان ي�سوع 
ا�سمه  – يف وعلى  اإميان ي�سوع احلي  اإلهي وكل كلمة »Rhema« بوا�سطة 

القدو�س املمتلئ بالإميان. 

وكما يحاول العدو يف )متى13: 19( اأن ي�رشق كلمة امللكوت املغرو�سة 
يف القلب، يحاول نف�س العدو اأن يتاأكد من اأن تبقى البذرة �ساكنة يف حياتنا. 
الرائعة لهم. ثم ي�سمعون اقرتاح العدو  ي�سمع الكثري من املوؤمنني كلمة اهلل 
اأنهم ل ي�ستحقون هذه الكلمة. وهذا القرتاح ال�رشير هو كذبة �سيطانية. ل 
اأحد منا ي�ستحق اأي �سيء من اهلل �سوى الدينونة. لكن ا�ستحقاقنا ال�سخ�سي 
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ناأخذه من اهلل. اهلل يعطينا لأن  اأ�سا�س ما  اأو  لنا  اأ�سا�س عطاء اهلل  لي�س هو 
طبيعته الإلهية كرمية وحمبة ورحيمة. ونحن ناأخذ لأن موت ي�سوع املم�سوح 
منحنا دخول ل متناٍه اإىل نعمة اهلل. اإننا جميًعا ل ن�ستحق باملرة اأن ناأخذ 
ولو اأ�سغر وعد اإلهي. لكننا اأخذنا بر امل�سيح ال�سخ�سي وفيه كل وعود اهلل لنا 

هي »نعم« و»اآمني«. 

اإقناع  حماولة  وهي  اأخرى  و�سيلة  اإىل  يلجاأ  ي�ست�سلم  ل  الذي  العدو  لكن 
ينالوا  حتى  الإميان  من  يكفي  ما  ميلكون  ل  اأنهم  املوؤمنني  امل�سيحيني 
ينعك�س يف  الو�سيلة  هذه  العدو عن طريق  اهلل. جناح  قبل  من  معينة  بركة 
باإميان عظيم  نتحلى  اأن  نحتاج  اأننا  الكني�سة  ال�سائد يف  اخلاطئ  العتقاد 
حتى ن�ستطيع اأن ناأخذ من اهلل. هذا العتقاد هو ت�سويه للحقيقة الإلهية حيث 
يقول اإن الربكات التي لنا يف ا�سم اهلل والتي اأ�سبحت متاحة لنا جماًنا يف 

امل�سيح، مينعها اهلل عنا ب�سبب �سغر اإمياننا. 

اأقنع ال�سيطان الكثري من النا�س اأنهم يحتاجون اإىل اإميان اأعظم بكثري جًدا مما 
لديهم حتى ي�ستطيعون روؤية وعود اهلل حمققة يف حياتهم. لكن هذه القناعة 
تتاأ�س�س على الفكرة اخلاطئة باأننا نحن من نوجد اإمياننا بينما احلقيقة هي 
اأننا ناأخذ الإميان من اهلل. لو اأن احلقيقة هي اأنه يجب علينا اأن ن�ستجمع اإمياننا 
حتى ناأخذ من اهلل، فلن ن�ستطيع فعل هذا اأبًدا. نرى يف كل هذا الكتاب اأن اهلل 

يعطينا بكرم بذرة اإميانه. وحبة اخلردل احلية هذه كافية جًدا. 

اأننا ل نوجد الإميان  )2بطر�س1: 1( هو عدد مهم جًدا يوؤكد على حقيقة 
الثمني داخل قلوبنا بل ناأخذه عن طريق بر ي�سوع. كما يو�سح لنا اأن الإميان 
الذي ناأخذه من اهلل اليوم هو نف�س الإميان الذي اأخذه منه بطر�س لأن م�سدره 

واحد وهو اإميان ي�سوع. 
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اأخذه بطر�س واملوؤمنون يف ع�رشه كي يح�سلوا على  الذي  اإن الإميان 
اأن نفكر  اليوم. ل ينبغي  ناأخذه نحن  الذي  الإميان  مواعيد اهلل هو نف�س 
الإميان  اأن  اأعظم مما منلك لأن هذا يعني  اإميان  اإىل  اأننا نحتاج  اأو نعلم 
اأن  بب�ساطة  نقبل  اأن  نحتاج  لكننا  معيب.  اإميان  هو  لنا  اهلل  اأعطاه  الذي 
هذا  ن�ستخدم  اأن  وعلينا  كاٍف.  اإميان  هو  لنا  اهلل  اأعطاه  الذي  الإميان 
�سيعمل  يهوه  اإيلوهيم  اأن  بحقيقة  وعاملني  ومعرتفني  م�سدقني  الإميان 

وفًقا لطبيعته وكلمته. 

م�ست�يات الإميان 
املقد�س  الكتاب  اأن  اإل  الإميان،  يتعلق بحجم  ل  الأمر  اأن  من  الرغم  على 
نا�سج  واإميان  واإميان عظيم،  قليل،  اإميان  لالإميان:  م�ستويات  يتحدث عن 
كامل. تعجب ي�سوع يف منا�سبات عديدة من عدم اإميان تالميذه. وقد وبخهم 
يف )متى8: 26( قائاًل لهم: »يا قليلي الإميان«. مل يكن ي�سوع ي�سري هنا اإىل 
اإىل بذرة الإميان غري النامية التي -ب�سبب عدم منوها-  حجم الإميان بل 

جعلتهم ي�ستمعون اإىل �سوت اخلوف ل اإىل كلمات ي�سوع. 

هذا الو�سف لالإميان ال�سعيف املتداعي ميكن اأن ينطبق على امل�سيحيني 
اليوم. يعي�س الكثري منا حياة مليئة بامل�ساعر املختلفة. عندما ت�سري الأمور 
اأقل  نقابل  عندما  اأما  بالإميان.  ممتلئني  ونكون  اهلل  ن�سبح  يرام  ما  على 
ال�سعوبات، ن�سمح لكل �سيء اأن ي�ست�سلم وينهار واأول �سيء ينهار هو اإمياننا 
باهلل. لكن يجب اأن نتذكر اأن اإمياننا غري موؤ�س�س على الظروف بل على كلمة 
اهلل التي حتيا وتخل�س اإىل الأبد كما نفهم من )اإ�سعياء40: 8(. الوقت الذي 
تقابلنا فيه ال�سعوبات هو الوقت الذي يدعونا اهلل فيه اأن نوؤمن به ب�سورة 
الإميان طوال  ننمو يف  اأن  يريدنا  لنا. كما  يتمم كلمته  اأن  قوية، متوقعني 

الوقت. 
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املائة  قائد  ي�سوع عن  قال  ال�سعيف.  الإميان  العظيم هو عك�س  الإميان 
ْقَداِر َهَذا«. كما قال عن  اِئيَل اإِمَياًنا مِبِ يف )متى8: 10( »مَلْ اأَِجْد َوَل يِف اإِ�رْشَ
املراأة الأممية الكنعانية »َيا اْمَراأَُة َعِظيٌم اإِمَياُنِك! ِلَيُكْن َلِك َكَما ُتِريِدين«. ما 
الذي ميز هذين الثنني حتى اأن ي�سوع قال اإن اإميانهما عظيم؟ كان قائد 
املائة يعلم من هو ي�سوع. كان يعلم اأن لكلمته قدرة على ال�سفاء حتى عن 
بعد. وكانت املراأة الكنعانية م�رشة على اأخذ ما تريد ومل ت�ست�سلم. رف�ست 
اأن يبارك. ومل تكن  اأن اهلل يريد  اأحد همتها ومت�سكت مببداأ  اأن يثبط  املراأة 
الإميان  �سوؤالها. وهذا هو جوهر  تاأخذ »ل« كاإجابة على  اأن  ا�ستعداد  على 
العظيم. وكنتيجة لذلك، �ُسِفي عبد قائد املائة وابنة املراأة الكنعانية »ِمْن 

اَعِة«.  ِتْلَك ال�سَّ

عندما نقراأ اأكرث يف العهد اجلديد، �سنجد اأنه يتحدث عن م�ستوى اآخر من 
م�ستويات الإميان، وهو الإميان الكامل اأو النا�سج. اإنه الإميان الذي ينقل 
اجلبال ويتخطى العقبات وينت�رش وقت التجربة ويثبت دائًما ول ت�سعفه 
اإجابة من اهلل. هذا هو الإميان  اأن ياأخذ  اإىل  الظروف لكنه ي�ستمر وي�ستمر 
َلُكْم  »ِلَيُكْن  قال  عندما   )22 )مرق�س11:  يف  ي�سوع  له  اأ�سار  الذي  املنطلق 
ِ« اأو برتجمة اأدق »ِلَيُكْن َلُكْم اإِمَياٌن اهلل«. هنا نرى الإميان الكامل  اإِمَياٌن ِباهللَّ
وهو يعمل. لهذا الإميان القدرة على نقل اجلبال ولكن كما يو�سح )متى17: 
اإميان حبة خردل. التاأكيد هنا على نوعية الإميان ل على  اإنه جمرد   )20
كم الإميان الذي جنمعه لأنف�سنا. وذلك لأنه اإميان اإلهي. اإنه اإميان اهلل الذي 
يعطيه لنا من خالل روحه الكامل القوي النقي. وهو اإميان ل ي�سوبه �سك اأو 

فر�سيات، بل اإميان يتعلق مب�سيئة اهلل امُلعَلنة. 

ت�سديق الوعود: 
ي�رشح لنا )2بطر�س1: 3–4( اأنه كنتيجة لعمل امل�سيح، وهبنا اهلل كل ما 
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هو للحياة. وهذا يعني اأنه ل يوجد اأي موقف ميكن اأن منر به ومل يعطنا اهلل 
فيه ما نحتاج. اإن اهلل هو كلي القدرة »اإيلوهيم« واملعطي »اإيل �سداي«. لذا 

لي�س من امل�ستغرب اأن مينحنا كل ما نحتاج. 

ال�سم ال�سخ�سي هلل هو »يهوه« اأي »اأنا هو الذي اأنا هو« مما يعني اأن اهلل 
نف�سه �سيكون ما يريده �سعبه حتى يلبي احتياجاتهم. وهذا هو بال�سبط ما 
فعله لنا يف �سخ�س امل�سيح، ولهذا ي�سف )2بطر�س1: 4( قبول املواعيد باأنه 

ا�سرتاك يف الطبيعة الإلهية. 

احلياة والتق�ى 
يوؤكد )2بطر�س1: 3( على اأن اهلل بقوته يهبنا كل �سيء نحتاجه للحياة 
العهد اجلديد غالًبا  )zoe( والتقوى )eusebeia(. ت�سري كلمة )zoe( يف 
اإىل احلياة الروحية على عك�س )bios( اأي احلياة املادية. هذه هي احلياة 
التي ل�سخ�س اهلل والتي اأعطاها لي�سوع املتج�سد والتي اأعلنها ي�سوع يف 
العامل. نرى هذه احلقيقة يف )يوحنا5: 26( و)1يوحنا1: 2( على �سبيل 

املثال. 

خالل  من  فيها  نت�سارك  التي  احلياة  هي   )zoe(  )15 لـ)يوحنا3:  طبًقا 
اإمياننا بي�سوع. كما يو�سح لنا )اأعمال3: 15( اأن ي�سوع هو مبدع هذه احلياة 
لكل من يثقون به. ت�سف )كولو�سي3: 4( ي�سوع باأنه حياة )zoe( املوؤمنني. 
 )zoe( اأن ي�سوع يحافظ دائًما على هذه احلياة )ويعلمنا )يوحنا6: 35، 63

التي يعطيها. 

نف�سه،  ي�سوع  هو  والتقوى«  »احلياة  اهلل  يهبه  الذي  اأن  على  هذا  كل  يدل 
ومن هنا جاءت الإ�سارة اإىل ال�سرتاك يف الطبيعة الإلهية. راأينا اأن مواعيد 
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اهلل لي�ست م�ستقلة اأو خارجة عنه. لكنها جوانب من ا�سمه وطبيعته ميكننا 
اختبارها فقط عن طريق �سخ�س امل�سيح. 

هذا ما يعنيه بطر�س عندما يتحدث عن كلمة اهلل باعتبارها »بذرة«. كما 
اإليه،  تنتمي  الذي  النبات  بداخلها كل �سفات وخ�سائ�س  البذرة حتمل  اأن 
هكذا كلمة اهلل – بذرته – حتمل بداخلها كل قدرات و�سفات اهلل نف�سه. حتمل 
بذرة اهلل طبيعة اهلل ونحن بالإميان نقبل هذه البذرة يف تربة قلوبنا والبذرة 
بدورها تنمو وتنتج ثمار حياة اهلل يف العامل. هذه هي الطريقة التي نخترب 
التي بالإميان ن�سبح بها  الطريقة  بها اهلل وبركاته يف حياتنا. وهذه هي 

�رشكاء الطبيعة الإلهية. 

القرن  لر�سل  ُم�َساِوًيا«  َثِميًنا  »اإِمَياًنا  ناأخذ  اإننا  بطر�س  يقول  عندما 
اأخذنا هذه  ولو  اأخذوها.  التي  الكلمة  نف�س  ناأخذ  اأننا  يعني  فهو  الأول، 
الكلمة يف قلوبنا، ف�سوف نخترب كل جتليات اهلل – العالمات والعجائب 
الذي  الإميان  هو  البذرة  اإميان  حياتهم.  يف  راأوها  التي   – واملعجزات 
وعود  اأو  بذرة  مثمًرا.  نباًتا  ت�سبح  حتى  ويرعاها  اهلل  كلمة  بذرة  يقبل 
كلمة اهلل ي�سفها بطر�س باأنها »عظمى وثمينة«، وهي كما راأينا حتمل 

يف ذاتها طبيعة اهلل. 

ميكن  بـذاته.  يعدنـا  فهـو  ب�سيء،  اهلل  يعـدنا  عنـدمـا  اأنه  يعني  وهـذا 
اإليه �سعبه.  اأن يهوه - يف امل�سيح - هو كل ما يحتاج  اأن نقول بحق 
الإميان امل�سدق هو لي�س اأكرث ول اأقل من الثقة يف طبيعة اهلل املعلنة. 
اإن كلمة اهلل يف امل�سيح تطلق داخلنا القوة كي نحيا احلياة التي يعطيها 
اهلل لنا. وكل �سيء نحتاج اإليه لنمو هذه احلياة هو مت�سمن يف مواعيد 

اهلل. 
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يو�سح لنا )2بطر�س1: 3( اأن اهلل مل يعطنا احلياة الروحية فقط بل اأعطانا 
اإىل   )Eusebeia( التقوى  ت�سري  احلياة.  هذه  يف  التفوق  اأي  ا  اأي�سً التقوى 
املوقف الذي نتخذه من اهلل والذي يفكر فيما يريده ويعمل ما ير�سيه. اإنها 
ننا مواعيد اهلل من اأن نتمثل  تعني التفكري والعمل مثل اهلل يف كل موقف. متكِّ

باهلل يف كل الأوقات. 

احل�س�ل على امل�اعيد
تتداخل مواعيد اهلل كلية مع الإميان احلي لأنها م�سدر حيوي لالإميان اأي 
الإميان يعمل يف، وحول، ومن  الإميان.  اأنها هي هدف  لنموه. كما  و�سيلة 

خالل مواعيد الكلمة التي يجب اأن نتعلم التم�سك بها. 

اعرث على الوعود . 1
وعود  يعرفون  ل  وعندما  املعلنة،  اهلل  اأ�سماء  املوؤمنون  يعرف  ل  عندما 
اأن يت�رشفوا طبًقا لهذه  ال�سعب عليهم  الثابتة، �سيكون من  اهلل املكتوبة 
الوعود واأن ي�ستمدوا الإميان منها. وهذا يعني اأنه علينا اأن نفت�س الكتب 
ونقبلها  ونتذكرها  نقراأها  واأن  اهلل،  ومواعيد  اأ�سماء  عن  بحًثا  املقد�سة 
يف حياتنا ونبداأ يف �سوؤال اهلل كي يتممها. وعلينا اأن نقوم بهذا ب�سورة 
�سخ�سية عن طريق قراءة ودرا�سة كلمة اهلل باأنف�سنا ل عن طريق اتباع اأي 

طرق خمت�رشة. 

�سدِّق الوعود. 2
ل يكفي اأن نقراأ الأ�سماء والوعود ونعرفها بطريقة اأكادميية عقلية، لكننا 
الثقة بها ثقة  الوعود يعني  اأن ننق�سها بعمق يف قلوبنا. ت�سديق  نحتاج 
كاملة والقتناع باأنها وعود �سخ�سية لنا. يوؤمن الكثري من النا�س اأن اهلل 
حمبة. لكنهم بعيدون كل البعد عن التاأكد من اأنه يحبهم بعمق. علينا اأن 
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بذلك  القيام  ال�سخ�سي. ون�ستطيع  التطبيق  اإىل  العامة  النظرية  ننتقل من 
على  فاأكرث  اأكرث  والعتماد  اهلل  مع  حميمة  ثقة  عالقة  تنمية  طريق  عن 

طبيعته وكلمته املعلنة. 

م ال�رشوط . 3 متِّ
يريدنا اهلل اأن نوؤمن به بطريقة تو�سح ارتباط اأفكارنا واأعمالنا باإرادته 
وعود  هي  اهلل  وعود  اأكرث  اإن  حياتنا.  يف  �سخ�سي  ُملك  له  يكون  حتى 
م�رشوطة. على �سبيل املثال، وعود )لوقا11: 9–10( هي وعود م�رشوطة 
بال�ستمرار يف ال�سوؤال والطلب والقرع. ل ميكننا اأن ناأخذ الوعد لو �ساألنا 
كلها  »وهذه  القائل  والوعد  الإجابة.  منتظرين  وجل�سنا  فقط  واحدة  مرة 
تزاد لكم« يف )لوقا12: 31( هو وعد م�رشوط بطلب ملكوت اهلل وعدم طلب 

الأ�سياء املادية اأو القلق ب�ساأنها. 
تقوم  املثال،  �سبيل  على  املوا�سع.  من  الكثري  يف  �سمنًيا  ال�رشط  ُيذكر 
ال�سخ�سي.  الرب »راعي«  اأن  الرائعة يف )مزمور 23( على حقيقة  الوعود 
اإن مل نكن  ل ميكننا احل�سول على الربكات املذكورة يف )الأعداد 2–6( 
نعي�س حتت رعاية اهلل وحكمتة واإر�ساده وحمايته – اأي اإن مل تكن حياتنا 

حم�سورة فيه. 

اقبل الوعود . 4
راأينا اأن الإميان هو عالقة مع الكلمة تنمو كنبات رقيق من بذرة. وهذا يعني 
اأننا ل نح�سل على الوعود من اهلل بالطريقة التي نح�سل بها على �سيء من 
ماكينة. اإن العن�رش »الت�سديقي« يف عملية الإميان ل يت�سمن جمرد العثور 
على وعد اأو ا�سم من اأ�سماء اهلل ينا�سب ما منر به من ظروف وت�سديق اأن اهلل 
�سيتممه. �سبق وراأينا اأن اهلل ميتحن اإمياننا لكي يثبت �سدقه ولكي ينميه. 

ا اأن العدو يقاوم ب�سدة واإ�رشار كل منو لالإميان.  وعرفنا اأي�سً
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التعلق  يف  ون�ستمر  اإمياننا  يف  نثبت  اأن  اهلل-  وعود  ناأخذ  -لكي  علينا 
على  بالت�سميم  نتمتع  اأن  علينا  اهلل.  اأمانة  على  العتماد  ويف  بي�سوع 

التقدم يف الإميان حتى نح�سل على وعد اهلل. 
حتتوي كلمة اهلل على الكثري من الوعود التي تنتظر اأن ن�ستك�سفها ونرثها. 
بالفوائد  املوؤمنني  من  الكثري  يفرح  منه.  نقبل  واأن  نقبله  اأن  يدعونا  اهلل 
واأن  فاأكرث  اأكرث  فيه  كلنا  نتعمق  اأن  ي�ستاق  اهلل  لكن  للخال�س.  الأوىل 

نت�سارك يف بركاته التي تكفي وتغطي بقية احلياة. 
يجب علينا األ نبحث عما مل َيِعدنا اهلل به، ويجب األ نهمل ما وعدنا به. 
كلما نعرف اهلل اأكرث يف كل ِغَنى ا�سمه وطبيعته، �سننمي اإمياننا احلي يف 
التي  لنا   )Rhema( اخلا�سة  كلماته  اأخذ  يف  و�سن�ستمر  الكرمي  �سخ�سه 

 .)Logos( تغطي كل الوعود يف الإعالن العام لكلمته



الجزء السابع

االعتراف باإليمان 

راأينا اأن العرتاف اأو الإميان املعرتف هو عن�رش ل ِغَنى عنه من عنا�رش 
الإميان احلي. وهو يجب اأن يوجد وينمو اإىل جانب الإميان امل�سدق والإميان 
العامل. اإننا ل نوؤمن كي نوجد العرتاف، ول نعرتف كي نوجد الإميان. لكن 
كالهما ينموان مًعا من بذرة الإميان التي قبلناها من اهلل من خالل �سماع 

كلمته. نرى هذا الرتباط وا�سًحا يف )رومية10: 10(.

�سالة )مزمور19: 14( التي نرفعها اإىل اهلل يف بداية العديد من العظات 
اأن  اأن تكون »اأقوال الفم« و»فكر القلب« مرتبطة مًعا. علينا  اأهمية  تو�سح 
عن  الأهمية  يف  اأحدهما  يزيد  ول  نعرتف.  مبا  ونوؤمن  نوؤمن  مبا  نعرتف 
الآخر؛ لأن كليهما لهما نف�س املكانة بالن�سبة لالإميان احلي حتى يكتمل 

منوه. 

العرتاف  اإىل  ُي�ساف  اأن  يجب  العامل  الإميان  اأن   )8 )ي�سوع1:  يرينا 
اأن  واأن عليه  اأن تكون يف فمه  اأن كلمته يجب  ي�سوع  اأخرب اهلل  والت�سديق. 
هما  الأمرين  هذين  اإن  نقول  اأن  ميكننا  با�ستمرار.  الكلمة  هذه  يف  يلهج 
اأن  ي�سوع  اهلل  اأخرب  لذلك  كافًيا  يكن  لكن هذا مل  و»الت�سديق«.  »العرتاف« 

يعمل ح�سب كل كلمته. 

�سنتناول هذا الإميان العامل يف اجلزء التايل من هذا الكتاب. لكننا نركز 
111
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هنا على عن�رش الإميان املعرتف اأي على التاأكد من اأن كلمة اهلل يف فمنا 
حًقا. 

قوة الل�سان: 
راأينا اأن الإميان احلي يرتبط ارتباًطا وثيًقا بكلمة اهلل، واأن الكلمة تاأتي من 
الآب بنفخة اهلل، واأن اإمياننا ياأتي من الآب نف�سه. لو اأن اإميان اهلل يت�سمن 
التحدث بكلمته، ولو اأن عطية الإميان مت�سمنة يف التحدث بكلمته، فعلينا 

اأن نتوقع اأن اإميانه فينا �سيجعلنا نتحدث بكلمته. 

ا اأن الكلمة اليونانية )homologeo( التي ُترتَجم يف كل العهد  راأينا اأي�سً
اجلديد بالفعل »يعرتف« تعني حرفًيا »التحدث بنف�س ال�سيء«. وهذا يعني 
اأن الإميان املعرتف هو »التحدث بنف�س الكلمات« التي يتحدث بها اهلل اإلينا. 

البذرة  هذه  وتنمو  كلمته.  ن�سمع  عندما  اهلل  اإميان  بذرة  ناأخذ  اأننا  نعلم 
داخلنا حتى ت�سبح نبات الإميان احلي املثمر عندما ن�سدق ما ن�سمعه من 
اهلل دون اأن نغري كلماته باأية طريقة، وعندما نتحدث نحن بكلمات اهلل يف 

اإميان دون اأن نعدل اأو نغري كلمات الـ »Rhema« التي اأعطاها لنا. 

يوؤكد الكتاب املقد�س دائًما على قوة الل�سان يف كل من اخلري وال�رش. نرى 
ذلك على �سبيل املثال يف )يعقوب3: 1–12( و)اأمثال18: 21( نتناول هذا 
الأمر بالتف�سيل يف الكتاب العا�رش من �سل�سلة »�سيف الروح« وهو »اخلدمة 
الكتابية  التعاليم  نناق�س  عندما   »Ministry in the Spirit« بالروح« 

اخلا�سة بالتحدث ب�سلطة نبوية. 

الكلمات لي�ست جمرد اأ�سوات، لكنها ذات معنى وحتمل معها ق�سد املتكلم. 
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كما اأنها تتمتع بقوة اأكرث بكثري مما نتخيل. كلماتنا – اعرتافنا – ميكن اأن 
تبني اأو تهدم من ي�سمعنا. ميكن اأن تلعن اأو تبارك، اأن ت�سجع اأو توؤذي، اأن 
تعطي ر�سالة حياة اأو ر�سالة موت. ما نقوله يوؤثر على الأحداث وعلى النا�س 
حولنا. لذلك علينا كموؤمنني اأن ن�سلم األ�سنتنا للروح القد�س ونعطيه املجال 

كي يوجه حديثنا. 

مير  الذي  النبوي  اخلط  على  الروح«  »�سيف  �سل�سلة  اأجزاء  كل  يف  نوؤكد 
فهو  ما،  جماعة  على  القد�س  الروح  يحل  عندما  الكتابية.  امل�سيحية  بكل 
تقولها  اأن  عليها  التي  الكلمات  ويعطيها  اهلل  بكلمات  احلديث  من  نها  ميكِّ
والقوة الالزمة للتحدث بها ب�سلطان اهلل. نرى هذا املبداأ النبوي يف حياة 
اأنبياء العهد القدمي يف اأحداث مثل )عدد11: 24–30( و)1�سموئيل10: 6( 
كل  ويف  اخلم�سني  يوم  اأحداث  يف  بو�سوح  نراه  كما   )79–67 و)لوقا1: 

اأحداث �سفر الأعمال. 

هذا املبداأ وثيق ال�سلة بعن�رش العرتاف بالإميان. ميدنا اهلل يف نعمته من 
نقبل وعوده.  التي نحتاجها كي  الإميان  ببذرة  ن�سمعها  التي  خالل كلمته 
العرتاف  هذا  يقوي  بكلمته.  التحدث  على  يعيننا  كي  روحه  يعطينا  كما 

اإمياننا وي�ساعده على النمو حتى ي�سبح اإمياًنا نا�سًجا. 

كلمة اللـه: 
نعرف اأن لكلمات اهلل قوة هائلة، عندما يتحدث اهلل فما يقوله يحدث. نرى 
ذلك يف اخللق ويف ن�سو�س مثل )2اأخبار6: 15( و)اإ�سعياء55: 10–11( 

و)عربانيني4: 12(.

عندما يتحدث اهلل يكون له اإميان كامل يف اأن كلماته فعالة وموؤثرة. ميكننا 
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اأو  اإنه »يوؤمن« مبا يتحدث به وبقوته يف تتميمه، واإنه »يتحدث«  اأن نقول 
»يعرتف« بكلماته ويعمل طبًقا لها. عندما يتحدث اهلل تكون هذه العنا�رش 

الثالثة لالإميان احلي حا�رشة دائًما. 

ل يعطي اهلل وعوًدا عظيمة تفوق قدرته على تنفيذها، لكن كلماته تعك�س 
بالإميان«  »ممتلئ  دائًما  اإنه  نقول  اأن  ميكننا  لذلك  وقدرته.  طبيعته  دائًما 

لأنه يثق كلية يف كلماته ويف قدرته على تنفيذها. 

عندمـا يتحـدث اهلل بكلمته، فهو يـدعـونـا اأن نعرتف بها، اأي اأن نقـول نف�س 
مـا قـالـه. وهـذا يعني اأن اعرتافنا قـائـم على كلمة اهلل وعلى »اأمانته«. اإن 
اعرتافنا لي�س تعبرًيا عـن راأينا، ول هـو قـدرتنا على القيام مبهمة مـا. لكنه 

ي�سهد عن اأمانة كلمة اهلل وعن قدرة اهلل على تنفيذ كلمته. 

عندما ن�ستخدم الإميان الذي ناأخذه من اهلل، ندرك القوة اجلوهرية لكلمته 
ون�سدقها ون�ستجيب لها باأن ي�سبح كالمنا متوافًقا معها. ل توؤثر كلمة اهلل 
يف حياة النا�س حتى ي�ستجيبوا لها بالإميان، حتى ي�سدقوها ويعرتفوا بها 
نعرتف  اأن  يجب  اإننا   )10-8 )رومية10:  تقول  لهذا  مبقت�ساها.  ويعملوا 

ونوؤمن كي ناأخذ وعد اهلل باخلال�س. 

ال�رشاكة
يتحدث كل الكتاب املقد�س عن مبداأ العالقة وال�رشاكة. يوؤكد اهلل دائًما من 
بني  العالقة  تعك�س  الإن�سان  مع  عالقة  له  تكون  اأن  يريد  اأنه  كلمته  خالل 
 Knowing« »الأقانيم الثالثة. نتناول هذه احلقيقة يف كتابي »معرفة الروح
the Spirit« و»املجد يف الكني�سة« »Glory in the Church« من �سل�سلة 

»�سيف الروح«. 
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توؤكد )رومية10: 8–10( على هذا املبداأ املهم بثالث طرق: 
اإن كلمة اهلل هي التي يف فمنا وقلبنا. ♦
نحن نوؤمن ونعرتف واهلل يخل�س. ♦
نحن نكرز لكن كلمة اهلل لالإميان هي مو�سوع اإعالن كرازتنا.  ♦

اإن اعرتافنا – كرازتنا – هي التعبري عن موافقتنا ال�سفاهية مع كلمة اهلل. 
لكن يجب اأن نفهم اأن هذا العرتاف قائم على عالقتنا، اأي �رشاكتنا ورفقتنا 
مع اهلل. العرتاف لي�س جمرد تكرار لكلمات اهلل. لكنه يجب اأن ياأتي متداخاًل 
مع اإميان قلبي �سادق باأن ما نعرتف به هو كلمة اهلل واأن اهلل قادر و�سوف 

يتمم وعوده. 

العرتاف والقتناع: 
الإميان املعرتف لي�س اإمياًنا فارًغا ول هو جمرد تالوة دينية لكلمة اهلل 
لأنه يجب اأن يكون نابًعا عن اقتناع بهذه الكلمة. اإننا ل نر�سي اهلل عندما 
نتحدث بكلمته بطريقة ميكانيكية لأنه ينظر اإىل قلوبنا ليتاأكد اأن اعرتافنا 

مرتبط باإمياننا. 

يو�سح ي�سوع يف )متى15: 8( اأنه من املمكن اأن نتحدث بكلمات تبدو وكاأنها 
احلياة  تتوافق مع  ل  لأنها  اهلل؛  لي�ست من  احلقيقة  بينما هي يف  اهلل  كلمات 

الداخلية لقائلها. وهذا يعني اأن الإميان املعرتف يت�سمن موافقة مزدوجة. 

يجب اأن يتفق اعرتافنا مع كلمة اهلل ويكون هو نف�س هذه الكلمة. ويجب يف 
الوقت نف�سه اأن يتفق مع حقيقة قلوبنا. يقول البع�س اإن »العرتاف يوؤدي 
اإىل المتالك«. لكن هذا فهم خاطئ لعملية الإميان وتعويل زائد على عن�رش 
الإميان املعرتف. اإننا نحتاج بالطبع اأن ن�ستمر يف العرتاف بكلمة اهلل حتى 
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نخترب حتقيق وعوده. لكن هذا العرتاف ل يقف مبفرده؛ حيث اإنه علينا يف 
الوقت ذاته اأن ن�ستمر يف الت�سديق والعمل. 

نعرتف  اإننا  منتلك،  لأننا  نعرتف  اأننا  نفهم  اأن  هو  ذلك  من  الأهم  لكن 
بالإميان الذي يوجد بالفعل داخل قلوبنا، وهذا العرتاف هو الذي ي�ساعد 
الإميان على الن�سج والكتمال. لكننا ل نخل�س لأننا »نتحدث باخلال�س« 
بل »نتحدث باخلال�س« لأننا خل�سنا. كما ل ُن�سَفى لأننا »نعرتف بوعود اهلل 

بال�سفاء« بل نعرتف بال�سفاء لأننا اأخذنا وعود اهلل بال�سفاء يف قلوبنا. 

التفكري  من  روحية  ن�سخة  لي�س  احلي  الإميان  لأن  جًدا؛  مهم  التمييز  هذا 
نعرتف  اإننا  يحدث.  �سيء  اأي  يجعل  ل  امل�ستمر  العرتاف  اإن  الإيجابي. 
الذي  الإميان لأن كلمة اهلل �سادقة ولأن اهلل هو اهلل ولأن اهلل هو  بكلمات 

يحفظ وعوده لنا بوا�سطة كلمته من خالل اإمياننا احلي. 

القتناع القلبي 
يقنتع الكثري من النا�س اأن الإميان امل�سيحي هو حق وقد تعهدوا بطريقة 
ما اأن يتبعوه. لكن بدون عالقة قلبية مع اهلل، �سيكون اهتمامهم من�سًبا على 

اعرتاف خارجي و�سلوك ظاهري. 

توؤكد ن�سو�س مثل )اأمثال4: 23 و23: 17 و27: 19( على اأهمية القتناع 
القلبي. حتثنا هذه الن�سو�س اأن نالحظ قلوبنا لأن كل �سيء نقوله ينبع من 
قلوبنا. لو اأن قلوبنا م�ستقيمة، ف�سيكون اعرتافنا واأعمالنا م�ستقيمة. اإن اهلل 

ينظر اإىل قلوبنا. 

يو�سح )متى12: 33–37( هذه احلقيقة اأكرث عندما يقول اإن الفم هو نبع 
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القلب. لو اأن قلوبنا حتتوي على بذرة اإميان اهلل، ف�سوف تفي�س على اأفواهنا 
بالعرتاف، و�سيعك�س حديثنا توجه الإميان يف قلوبنا. وهذا مبداأ مهم جًدا 
لذلك تقول )الأعداد 36–37( اإن اهلل �سيحا�سبنا على كل كلمة باطلة ننطق 
بها. يوؤكد ي�سوع هنا على الكلمات البطالة والكالم املعتاد. هذا لأن الكلمات 
التي ل ننتبه اإليها هي التي تعك�س حقيقة قلوبنا. يو�سح )متى7: 20–21( 
اأننا ل ندان على اأ�سا�س كالمنا فقط لكنه يو�سح يف )12: 33–37( اأهمية 

العرتاف القلبي بالن�سبة هلل. 

قلب  هي  »العمل«  ولي�س  »الكينونة«  لأن  مهم؛  القلبي  العرتاف  وهذا 
ا  اأي�سً ولهذا  الأخرى.  الديانات  عن  امل�سيحية  تف�سل  التي  وهي  الب�سارة، 

يعترب ن�س مثل )يوحنا3: 3–18( اأ�سا�سًيا جًدا لالإميان. 

حياة جديدة: 
حتى  اأو  بها  ن�سلك  التي  الطريقة  يف  تغيري  جمرد  لي�س  ي�سوع  اتباع  اإن 
وخمتلفة  جديدة  حياة  قبول  اإنه  املعتقدات.  من  جديدة  مبجموعة  التم�سك 
من اهلل وال�سماح حلياته اأن تظهر يف معتقداتنا واأفكارنا واأهدافنا واأ�سلوب 

حياتنا اخلارجي. 

امل�سيحية  لكن  الداخل،  اإىل  اخلارج  من  تعمل  اأن  اأخرى  ديانات  حتاول 
تعمل من الداخل اإىل اخلارج. تقول ديانات اأخرى اإنه ميكننا احل�سول على 
حياة روحية جديدة عن طريق القيام باأعمال وممار�سات معينة وعن طريق 
الإميان باأفكار معينة. امل�سيحية ل حتتقر هذه الأعمال واملعتقدات لكنها 

ت�رش على عدم قدرتها على منح حياة جديدة. 

تتفرد امل�سيحية يف اإميانها باأن الإن�سان ل ي�ستطيع اأن يح�سل على حياة 
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جديدة من م�سادره اخلا�سة، واأننا نحتاج اإىل اأخذ حياة جديدة من اهلل واأن 
ننا من التفكري  هذه احلياة اجلديدة التي ناأخذها من اهلل هي فقط التي متكِّ

واحلديث والعمل بطريقة تر�سي اهلل. 

ال�سجرة والثمر 
تعطي  اجليدة  الأ�سجار  والثمر:  ال�سجر  ي�سوع عن  مبداأ  اأكرث من  هذا  لي�س 
اإن مل نوؤمن بي�سوع واإن مل  ثمًرا جيًدا والأ�سجار الرديئة تعطي ثمًرا رديًئا. 
موؤثرين  نبدو  كم  يهم  ل  رديئة.  اأ�سجار  فنحن  عليه،  موؤ�س�ًسا  اإمياننا  يكن 
على ال�سطح يف حني اأننا خمتلفون يف الداخل. يعرب )اإرميا17: 9( عن مبداأ 

م�سيحي مهم اإن مل نوؤمن به فنحن يف خطر. 

ل يهتم اهلل باأفعالنا اخلارجية، فهو م�سغول بحاجتنا اإىل اأن ُتقَلع طبيعتنا 
الداخلية ال�رشيرة من جذورها، واأن ُتغر�س مكانها طبيعته اجلديدة داخلنا. 
هذا هو معنى اأن نولد ثانية بطبيعة اهلل داخلنا. وهذا هو الوعد الذي نقراأه 

يف )حزقيال36: 26–27(.

كل هذا يثبت لنا اأنه ل جدوى من اأن نحول العرتاف بالإميان اإىل جمرد 
الأبد -  اإىل  اأن ن�ستمر يف العرتاف باحلق ب�سفاهنا  اإميانية. ميكننا  تقنية 
وال�سالة  الإميان  قانون  يرددون  عندما  ال�سميون  امل�سيحيون  يفعل  كما 
اإن مل يكن هذا احلق  اأية نتيجة  اأحد. لكن لن تكون هناك  الربانية كل يوم 

متاأ�ساًل يف قلوبنا. 

التحدث بالكتاب املقد�ص 
اأو  اأن تتغا�سى عن  القلب ل يعني  اأهمية العرتاف من  التاأكيد على  هذا 

نقلل من فوائد حفظ وترديد الكتاب املقد�س. 
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اأكرب  فر�سة  القد�س  الروح  �سنعطي  املقد�س،  الكتاب  وندر�س  نقراأ  بينما 
كي يتحدث اإلينا من خالل الكلمة املكتوبة. لكن علينا دائًما اأن نقرتب من 

الكتاب بتوا�سع، معتمدين على اهلل كي يك�سف كلمته لقلوبنا. 

التحدث باإميان: 
راأينا اأن الإميان احلي يعمل يف القلب، واإذا كان اإميان اهلل يف قلوبنا حًقا 
لالإميان  الفعال  العمل  لأن  الكلمة؛  بهذه  نتحدث  اأن  فيجب  كلمته،  بوا�سطة 

يقودنا دائًما اإىل العرتاف بالكلمة. 

اإذا �سمعنا كلمة اهلل واآمنا بها يف قلوبنا، ف�سوف يكون اعرتافنا هو نف�س 
خالل  من  اعرتافنا  يف  تعمل  اهلل  كلمة  قوة  كل  اأن  يعني  وهذا  اهلل.  كلمة 

�سفاهنا. 

ميكننا  اهلل،  لكلمة  وطبًقا  احلي  الإميان  بوا�سطة  اعرتافنا  نعلن  عندما 
هذا  طبيعة  نتناول  ومقا�سده.  اهلل  م�سيئة  مع  تتوافق  ظروفنا  جنعل  اأن 
»ال�سالة  كتاب  من  ال�سابع  اجلزء  يف  بالإميان  املليء  املعلن  العرتاف 
الفعالة« »Effective Prayer« واجلزء العا�رش من كتاب »اخلدمة بالروح« 

 .»Ministry in the Spirit«

 )23–22 و)مرق�س11:   )20–19 )متى17:  يف  تالميذه  ي�سوع  علَّم 
التعليم  اأن يتحدثوا باإميان »ينقل اجلبال«. يتاأ�س�س هذا  و)لوقا17: 5–6( 

على ما ورد يف )اإ�سعياء2: 11–16 و40: 1–5( و)زكريا4: 7(.

اأ�رشنا فيما �سبق اأن )مرق�س11: 22( ُترتجم عادة »ليكن لكم اإميان باهلل« 
بينما الرتجمة الأف�سل للعبارة اليونانية هي »ليكن لكم اإميان اهلل«. 
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اإن  لكن  اهلل«.  »اإميان  عبارة  معنى  فهم  يف  �سعوبة  النا�س  معظم  يجد 
فهمنا اأن الإميان هو الثقة يف كلمة اهلل، ميكننا اأن ن�ساأل اأنف�سنا من له الثقة 
الأكرب يف كلمة اهلل غري اهلل نف�سه؟ عندما يتحدث اهلل بكلمته، فهو يتحدث 
بها باإميان. وبعدها حتمل كلمته قوته و�سلطانه حتى تتم كما يو�سح لنا 
بكلمته،  نعرتف  اأن  يدعونا  اهلل  كان  اإن  اأنه  املنطقي  من  )اإ�سعياء59: 11( 
فمه.  يف  لكلمته  التي  وال�سلطان  القوة  نف�س  �سفاهنا  على  لكلمته  ف�سيكون 
اإميان اهلل«. وهذا هو ما يدور  وهذا ما عناه ي�سوع عندما قال: »ليكن لكم 

حوله العرتاف احلقيقي. 

القدرة.  كلي  اإيلوهيم  احلي  اهلل  لدى  مب�سكلة  لي�س  اجلبال  نقل  اأن  نعرف 
وعندما ن�سمع كلمة الـ »Rhema« التي يعطيها اهلل لنا ون�ستقبل بذرة اإميان 
ا ميكن اأن نتحدث اإىل اجلبال ونراها  اهلل يف قلوبنا، يجب اأن ندرك اأننا اأي�سً

تنتقل. 

من  الكثري  اإىل  نحتاج  ل  اأننا   )6–5 و)لوقا17:   )20 )متى17:  رنا  يذكِّ
اإن الكيف  اإميان �سادق.  اإىل  اإىل اجلبال، لكننا نحتاج  الإميان كي نتحدث 
ولي�س الكم هو ما يهم. اإمياننا يف حد ذاته، ل ي�سل ل�سيء. اهلل هو الذي ينقل 
اجلبال. كل ما يفعله الإميان الذي ناأخذه من اهلل هو اأنه يو�سلنا بقوة اهلل 

العظيمة، ونطلق نحن هذه القوة عن طريق اعرتافنا. 

عندما يقف جبل من املعار�سة بيننا وبني اإرادة اهلل يف حياتنا، �سيكون 
ينتقل.  اأن  وناأمره  اجلبل  اإىل  نتحدث  اأن  بالإميان  وال�سلطان  القوة  لنا 
ي�ستطيع اهلل اأن ي�سنع كل التغيريات الالزمة كي تتفق ظروفنا مع اإرادته. 
الفعالة« »Effective Prayer« و»اخلدمة  راأينا يف كتابي »ال�سالة  كما 
بالروح« »Ministry in the Spirit«. اهلل هو الذي يعرفنا باجلبال التي 
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تقف يف طريقنا. كما يجب اأن يكون الغر�س من اعرتافنا هو اإعالن جمد 
اهلل. 

الإميان احلي لي�س بطاقة ائتمان روحية اأي اأنه ل يعني اأن نح�سل على 
املعلنة.  اهلل  الإميان مع كلمة  نريد. يتعامل  نريده من اهلل وقتما  �سيء  كل 
لكن بعد اأن ن�سمع كلمة اهلل ونوؤمن بها يف قلوبنا، �سيكون لنا »اإميان اهلل« 
لكي نتحدث ون�ستمر يف احلديث جلبل معني مينع كلمة اهلل من اأن تتحقق يف 

حياتنا ومينع جمده من اأن ُيَرى. 





الجزء الثامن

اإليمان العامل 
 

نعلم اأن الإميان احلقيقي ينمو من بذرة الإميان الإلهية التي اأخذناها من 
ا  اأي�سً ونعلم  لنا.  وجهها  التي   »Rhema« الـ  كلمات  �سماع  طريق  عن  اهلل 
اأن الإميان احلي يت�سمن ت�سديق الكلمة بعمق يف قلوبنا والعرتاف بنف�س 

كلمة اهلل باأفواهنا والت�رشف مبقت�ساها يف حياتنا. 

عنا�رش  ثالثة  هم  العامل  والإميان  املعرتف  والإميان  امل�سدق  الإميان 
اجلذور  مثل  البع�س  بع�سها  جانب  اإىل  وتتواجد  البع�س  لبع�سها  مكملة 
بع�سها  وتقوي  البع�س  بع�سها  تغذي  كما  ما.  نبات  والأوراق يف  وال�ساق 
البع�س حتى يكتمل منو الإميان احلي. اإنها لي�ست خطوات لالإميان توؤدي كل 
منها اإىل الأخرى. لكنها كما اأ�رشنا عنا�رش مكملة لبع�سها البع�س ويجب 
اأن تتواجد مًعا يف حياتنا. كما يجب اأن نركز على جميعها بنف�س القدر يف 

تعليمنا. 

اأفعاًل  ا  اأي�سً يت�سمن  لكنه  �سادقة،  معتقدات  جمرد  لي�س  احلي  الإميان 
ا اأ�سلوب  قوية. كما اأنه لي�س جمرد لغة روحية لأن الإميان ال�سادق هو اأي�سً

حياة مقد�س. يوؤثر الإميان احلي على ما نفكر به ونقوله ونفعله. 

 )17  :2( ويعرِّف  العامل.  الإميان  عن�رش  على   )26–14 )يعقوب2:  يوؤكد 
الأعمال باأنها اأ�سا�س التلمذة. 
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الإميان والطاعة: 
نعلم اأن الإميان احلي ياأتي من اهلل، وعليه يجب اأن نعلم اأن الإميان يجب 
اأن يكون فعاًل كما اأن اهلل فعال. ولأن الإميان احلي يرتبط ارتباًطا مبا�رًشا 
بكلمة اهلل، علينا اأن نفهم اأن الإميان ال�سادق يجب اأن يكون ذا فاعلية قوية 

كما ترينا الكلمة يف )عربانيني4: 12(.

راأينا اأن الإميان احلي يوؤثر على ما نقول، واأن ما يف قلوبنا �سيفي�س حتًما 
ا جانب مرئي كما اأن له نتائج �سفهية، فهو  على اأفواهنا. لكن الإميان له اأي�سً

ُيَرى وُي�سمع. نرى هنا مبداأ ال�سجرة والثمار مرة اأخرى. 

نوع ال�سجرة هو الذي يحدد نوعية الثمار. بنف�س الطريقة، حتدد طبيعتنا 
الداخلية اأ�سلوب حياتنا واأفعالنا. لو اأننا – يف امل�سيح وبوا�سطة امل�سيح – 
قبلنا ا�سم اهلل وطبيعته، ف�سينمو الإميان الذي اأخذناه وي�سبح اإمياًنا نبوًيا 
عاماًل واإمياًنا نبوًيا ُمعِلًنا للكلمة. بدون عمل الإميان هذا، لن يكون لنا �سوى 

اإميان ميت وديانة فارغة. 

اإميان غري حي. علينا  اأعمال هو  اإمياًنا بدون  اأن  يو�سح )يعقوب2: 17( 
اأن نالحظ اأن اخلطاأ يت�سلل اإىل فهمنا الكتابي عندما ن�ستنتج اأن العك�س من 
ت�رشيح كتابي ما يجب اأن يكون �سحيًحا، حيث نادًرا ما يحدث هذا. على 
�سبيل املثال، اهلل حمبة. لكن هذا ل يعني اأن املحبة هي اهلل. وعلى الرغم من 
اأن )تثنية13: 1–5 و18: 21–22( تقول اإن ف�سل حتقق نبوة ما يدل على 

اأن النبي كاذب، اإل اأن هذا ل يعني اأن حتقق النبوة يدل على �سدق النبي. 

لكن العك�س ملا يقوله )يعقوب2: 17( هو �سحيح متاًما: اأعمال بدون اإميان 
تدل على غياب الإميان احلي. ل يهم مدى �سعوبة قبول غري املوؤمنني لهذا 
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اأعمال غري كتابية وغري مقبولة  اإميان هي  املبداأ. لكن تظل الأعمال بدون 
لدى اهلل. 

للتعبري  املحبة هما طريقتان خمتلفتان  النابعتان من  والطاعة  الإميان 
عن نف�س احلقيقة الكتابية. ميكننا يف العهد اجلديد اأن ن�سع الطاعة مكان 
الإميان والإميان مكان الطاعة. الإميان بدون الطاعة لي�س اإمياًنا بل جمرد 
كلمات فارغة. والطاعة بدون الإميان لي�ست طاعة حقيقية بل جمرد عمل 
»الأعمال  اأن  يعتقد  العامل  لأن  نفهمه،  اأن  علينا  مهم  مبداأ  هذا  اإن  فارغ. 
واأن  الأمر  يهم يف  ما  كل  الظاهر هو  العمل  واأن  قيمة  ذات  ال�ساحلة« هي 

الهدف احلقري ل ينفي قيمة العمل. 

لكن من امل�ستحيل اأن نر�سي اهلل دون الإميان. مثلها مثل الإميان احلقيقي، 
تتاأ�س�س الطاعة احلقيقية على �سماع كلمة الـ »Rhema« من اهلل، واإل كانت 
جمرد افرتا�س اأثيم. وكما هو احلال مع ت�سديق كلمة اهلل، يجب -لكي نطيع 
اهلل- اأن نوؤمن اأن اهلل هو ما يعلنه عن نف�سه واأنه يكافئ من يطلبون �سخ�سه 

وطرقه. 

داخلي.  اإميان  ي�ساحبها  اأن  يجب  حقيقية  طاعة  من  النابعة  الأعمال 
والإميان ال�سادق يجب اأن ي�ساحبه اأعمال طاعة. لو قلنا اإننا نوؤمن دون اأن 

نفعل �سيًئا، فنحن ل نوؤمن حًقا مبا نقول. 

التي  الطاعة  الواقع  يف  هو  �سيء  اأي  عمل  عدم  اأن  نالحظ  اأن  علينا  لكن 
يدعونا اهلل اإليها. الأعمال الفرتا�سية كما يف حالة اإبراهيم يف )تكوين 16( 
ويف حالة داود يف )1 اأخبار 21( ل ميكن اأن تكون عالمة على الإميان احلي 

لأنها اآثمة مثلها مثل اأعمال عدم الطاعة. 
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الإميان احلي ينعك�س دائًما يف عمل يتميز بالطاعة والإيجابية والإميان، 
حتى لو كان هذا العمل يعني رف�س ما اعتدنا على فعله. وعمل الإميان هذا 

�سيتوافق متاًما مع عملية الإميان التي حتدث داخلنا. 

عربانيني 11: 
والآن  الإميان.  عن  مهم  اإ�سحاح  هو   )11 )عربانيني  اأن  �سبق  فيما  قلنا 
الإميان  من  مهم  التي هي جزء  الأعمال  نوع  يو�سح  اأنه  نرى  اأن  ن�ستطيع 

احلي. 

طاعة  اأعمال  هي  الإ�سحاح  هذا  عليها  ين�س  التي  الإميان  اأعمال  كل 
اأن  الإ�سحاح  اهلل. ميكننا يف كل هذا  ال�سادرة من   »Rhema« الـ  لكلمات 
ن�ستبدل عبارة »يف الإميان« بعبارة »بالطاعة« دون اأن نغري معنى الن�س. 

لكن الطاعة يف كل مرة لي�ست طاعة اآلية هلل نابعة من التقيد بقانون معني. 
اهلل. رجال ون�ساء )عربانيني 11(  نابعة عن عالقة حمبة مع  لكنها طاعة 
اآمنوا واأطاعوا لأنهم عرفوا اأن اهلل �سادق فيما يعلنه عن نف�سه ولأنهم كانوا 

يتعلقون باهلل، موؤ�س�سني حياتهم فيه وعليه. 

بالإميان: 
قدم هابيل هلل ذبيحة اأف�سل.  ♦
ُنقل اأخنوخ من هذه احلياة.  ♦
َبَنى نوح الفلك.  ♦
ترك اإبراهيم اأر�س اأور.  ♦
خرج اإبراهيم من اأر�سه وهو ل يعلم اإىل اأين يذهب.  ♦
�سكن اإبراهيم يف خيام.  ♦
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انتظر اإبراهيم مدينة اهلل.  ♦
حبلت �سارة بابن واأجنبته بعد اأن تعدت �سن القدرة على الإجناب.  ♦
قدم اإبراهيم ابنه ذبيحة هلل وهو جمرب.  ♦
بارك اإ�سحاق يعقوب وعي�سو.  ♦
بارك يعقوب ابني يو�سف و�سجد.  ♦
من  ♦ عظامه  ُتخَرج  اأن  واأو�سى  امل�ستقبلي  اخلروج  عن  يو�سف  تكلم 

اأر�س م�رش كي ُتدفن يف اأر�س املوعد. 
مو�سى بعدما ُولد اأخفاه اأبواه.  ♦
رف�س مو�سى اأن ُيح�سب مع امل�رشيني. ♦
اختار مو�سى اأن ُيذل مع �سعب اهلل.  ♦
�سنع مو�سى الف�سح وترك م�رش.  ♦
عرب �سعب اإ�رشائيل البحر الأحمر.  ♦
�سقطت اأ�سوار اأريحا.  ♦
مل تهلك راحاب اإذ قبلت اجلا�سو�سني ب�سالم.  ♦
ُقهرت ممالك.  ♦
مت نوال املواعيد.  ♦
�ُسدَّت اأفواه اأ�سود.  ♦
اأُطِفئت نريان. ♦
جنا اأنا�س من حد ال�سيف.  ♦
حتول ال�سعف اإىل قوة.  ♦
اأ�سبحوا اأنا�ًسا اأقوياء و�سجعان يف املعارك.  ♦
ُهزمت جيو�س.  ♦
اأُقيم موتى. ♦
حتمل الكثريون العذابات.  ♦
قبل اأنا�س الهزء واجللد وال�سجن.  ♦
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ُرجم كثريون ون�رشوا وُقتلوا.  ♦
كان هناك كثريون معتازين مكروبني مذلني.  ♦
طاف البع�س تائهني يف براري وجبال ومغاير.  ♦

كانت كل هذه الأعمال بالإميان. وكانت تتميًما لكلمة الـ »Rhema« التي 
اأعطاها اهلل لل�سخ�س ومتوافقة معها كلية. لكن ل يهم ما الذي فعله هوؤلء. 

ما يهم هو ملاذا وكيف فعلوا ذلك. 

حاول الكثريون على مدار الع�سور اأن يتفوقوا على اأعمال اإميان موؤمنني 
اآخرين. وقد ان�سب اهتمامهم على القيمة الظاهرية لالأعمال. كما ا�ستخدموا 

قائمة اأعمال الإميان يف )عربانيني 11( كي يربروا اأعمالهم. 

باإميان. وهذا  التي يتحدث عنها )عربانيني 11( متت كلها  الأعمال  لكن 
يعني اأن الرجال والن�ساء الذين قاموا بها قد �سمعوا كلمة اهلل املوجهة اإليهم 
بها  واعرتفوا  و�سدقوها  قلوبهم  اأعماق  يف  الكلمة  هذه  واأخذوا  �سخ�سًيا 

وت�رشفوا مبقت�ساها. 

اإن مل يكن الإميان احلي هو الذي يحرك اأعمالنا كا�ستجابة طاعة لكلمة اهلل 
ال�سخ�سية لنا، فهي اأعمال ميتة ل قيمة لها. 

الإميان والأعمال: 
يقول )يعقوب2: 17 و2: 26( اإن اإمياننا ميت وبال فائدة اإن مل يظهر يف 
اأعمالنا. وراأينا اأن )اأف�س�س2: 8–9( ل تناق�س )يعقوب 2(، حيث يعرب كالهما 
عن نف�س الفكرة لكن بكلمات خمتلفة: اإننا ل نخل�س بالأعمال ال�ساحلة. لكن 

خال�سنا يجعلنا ن�سلك يف اأعمال �ساحلة نقوم بها يف الإميان. 
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ترينا )اأف�س�س2: 10( اأننا ُخلقنا يف امل�سيح ي�سوع لأعمال �ساحلة قد �سبق 
اهلل فاأعدها لنا لكي ن�سلك فيها. ويعيد )يعقوب 2( التاأكيد على هذه الفكرة، 
نفعله  ما  اأن  اإىل  ذاته  الوقت  وي�سري يف  بالإميان  اأننا تربرنا  يعلِّمنا  حيث 

يظهر اإمياننا احلي.

العظيمة ميكن  اهلل  اأُنا�ًسا يعي�سون ح�سب هواهم. نعمة  لي�سوا  امل�سيحيون 
اأعمال طاعة.  يت�سمن  احلي  الإميان  لكن  فعلنا،  منا مهما  قريبة  تكون  األ 
اإننا مدعوون كم�سيحيني اأن ن�سمع ونطيع اهلل. وحياتنا اجلديدة يف امل�سيح 
تعني اأننا ناأخذ احلرية الروحية كي ن�سمع ونطيع اهلل. يف الواقع الأ�سخا�س 
الذين خل�سهم اهلل وحررهم من اخلطية ومن قب�سة اإبلي�س هم فقط من لديهم 

الإمكانية لطاعة اهلل. 

اأن نوؤمن بكلمة اهلل بينما نعي�س بالنف�سال عنها. عندما نوؤمن  ل ميكن 
بي�سوع ونوؤ�س�س اإمياننا عليه، ناأخذ قوة اهلل كي نعي�س حياة اهلل. ويت�سمن 
هذا اأ�سلوب حياة طابعها العام هو الإميان ولي�س القيام بفعل اأو اثنني من 

اأفعال الإميان بني احلني والآخر. 

– يف خطة  العامل هم  والإميان  والإميان املعرتف  امل�سدق  الإميان  اإن 
اهلل – عنا�رش الإميان احلي. واإن غاب اأحد هذه العنا�رش، يكون الإميان ميًتا 
الإميان  يكون  النمو،  العنا�رش لزال يف طور  اأحد هذه  كان  واإن  غري حي. 

�سعيًفا ومل ي�سل بعد للن�سج الكامل. 

الأعمال تكمل الإميان 
والنمو  الن�سج  اإىل مرحلة  اإبراهيم و�سل  اإميان  اإن  )يعقوب2: 22(  يقول 

باأعماله. ي�سف )تكوين 22( عملية الإميان التي مر بها اإبراهيم: 
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�سمع اإبراهيم كلمة الـ »Rhema« من اهلل )تكوين22: 2-1(.. 1
رد اإبراهيم على كلمات اهلل بالإميان )22: 1(. . 2
اعرتف اإبراهيم باإميانه يف اهلل املعطي الذي وعده باأن يجعله اأًبا لأمم . 3

كثرية )22: 5 و22: 8(.
قام اإبراهيم على مدار عدة اأيام ب�سل�سلة من اأعمال الطاعة التي تتوافق . 4

مع كلمة اهلل له )22: 3، 6، 10-9(. 

اإبراهيم القلبي واعرتافه ال�سفاهي والأعمال التي قام بها كانت  ت�سديق 
جميًعا ت�سري مًعا. لو حدث وغاب اأي من هذه الثالثة لأ�سبح اإميان اإبراهيم 
)اأي رده على كلمات اهلل له يف 22: 1-2( اإمياًنا غري مثمٍر. لكننا نرى اأن 

اأعمال اإميانه هي التي اأكملت عملية اإميانه بطريقة ما. 

يبداأ البع�س يف الإميان ويف التقدم فيه. لكنهم ل يكملون اإميانهم بالعمل 
املنا�سب. اإن لكل تعبري عن الإميان فعاًل م�ساحًبا له يريد اهلل منا اأن نقوم 

به يف الإميان، متوقعني اأن يحفظ اهلل كلمته لنا. 

ويف كل موقف يدعونا اهلل فيه اأن نوؤمن بكلمته، يكون هناك دائًما �سيء 
�سابًقا، من املمكن  اأ�رشنا  لنفعله. وكما  لن�سدقه و�سيء لنعرتف به و�سيء 
القلق  القيام بعدم  �سيء، وخا�سة  اأي  الإميان هو عدم عمل  اأن يكون عمل 

والقيام بالكثري من الثقة. 

الأعمال املنا�سبة: 
التي  الكلمة اخلا�سة  كلًيا مع  توافًقا  اإمياننا  اأعمال  تتوافق  اأن  يجب 
اهلل  اأن  اعرتفنا  لو  املثال،  �سبيل  على  بها.  واعرتفنا  اهلل  من  قبلناها 
حمبة، فيجب اأن تعك�س اأعمالنا هذا الإميان اأي علينا اأن نحب الآخرين. 
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لو مل نكن نهتم بالآخرين حًقا فهذا يعني اأننا ل نوؤمن حًقا باأن اهلل هو 
حمبة. 

يوؤكد )يعقوب2: 1–9، 14–18( على هذه احلقيقة، حيث ُيرينا اأن الإميان 
اأن  ميكننا  ما  منلك  اأننا  لو  املعرتف.  الإميان  مع  يتوافق  اأن  يجب  العامل 
ن�ساعد به ال�سعفاء، فكلماتنا وحدها ل تكفي؛ لأنها يف هذه احلالة فارغة 
وغري مثمرة. لكن الإميان املعرتف احلقيقي ت�ساحبه دائًما اأعماًل موجهة 
من قبل الإميان. وهذه الأعمال تتوافق مع كلماتنا بحيث يكون اعرتافنا هو 

نف�س كلمات اهلل لنا. 

اأعمال  كل  كانت  لإ�سحاق.  اإبراهيم  تقدمي  حادثة  يف  املبداأ  هذا  راأينا 
اإبراهيم يف )تكوين 22( متوافقة مع الكلمات اخلا�سة التي اأعطاها اهلل له 

يف )عددي 1 و2(

الأممية الزانية 
يجد الكثريون �سعوبة يف فهم عمل اإبراهيم املمتلئ اإمياًنا عندما قدم 
ابنه اإ�سحاق ذبيحة. يعتقد هوؤلء عن خطاأ اأن مثل هذا العمل يتطلب اإمياًنا 
اإىل  اأننا ل نحتاج  نعلم  اأن  لكن يجب  اإليه.  اأن ي�سلوا  اأبًدا  ي�ستطيعون  ل 
كمية عظيمة من الإميان بل جمرد مقدار منا�سب من الإميان ال�سحيح. 
الإميان  على  كمثال  راحاب   )25 )يعقوب2:  ي�ستخدم  ال�سبب  لهذا  رمبا 

العامل. 

اإ�رشائيليني  باإخفاء وحماية جا�سو�سني  زانية قامت  اأممية  كانت راحاب 
كما نقراأ يف )ي�سوع2: 1–21 و6: 22–25( يعلمنا الكتاب املقد�س اأن اأعمال 
راحاب كانت بالإميان ومليئة بالإميان. كانت راحاب امراأة موؤمنة وكانت 
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اأعمالها هي تتميم لإميانها وعالمة مرئية لالآخرين تدل على توبتها، حيث 
اختارت اأن تتجه اجتاًها جديًدا يف حياتها. 

اآمنت راحاب اأن اهلل كان يحارب عن اإ�رشائيل واأنه �سيعطيهم الأر�س كلها. 
اأكرث  اأرادت  لكنها   )9 )ي�سوع2:  يف  للجا�سو�سني  الإميان  بهذا  اعرتفت  وقد 
من ذلك اأن تن�سم للجانب الفائز – اأن تتعلق باهلل الذي عرفته با�سم يهوه. 
اآمنت بالفعل مبا كان اهلل يعمله  اإميانها باهلل نظرية دينية. لكنها  مل يكن 
واعرتفت به وت�رشفت مبقت�ساه. من الرائع اأن ي�سجل )متى1: 5( كيف اأكرم 

اهلل اإميانها ب�سمها ل�سعبه ول�سل�سلة ن�سب امل�سيا. 

وراحاب  اإبراهيم  اإن  قال  عندما  يعقوب  ق�سده  ما  نرى  اأن  الآن  ميكننا 
تربرا بالإميان. ل يتحدث يعقوب عن التربير اأمام اهلل لأننا نتربر اأمام اهلل 
بالإميان فقط بعيًدا عن اأعمال النامو�س وبعيًدا عن اأي اأعمال من جانبنا. 
يو�سح بول�س هذه احلقيقة يف )اأف�س�س2: 8–9( و)رومية4: 1–8( يتحدث 
يعقوب عن الأعمال ال�ساحلة التي تتوافق مع اأعمالنا وتكمل اإمياننا مبجرد 

اأن نتربر اأمام اهلل. 

ما الذي يعنيه يعقوب اإًذا عندما يقول اإن اإبراهيم وراحاب تربرا بالإميان؟ 
اأعمالنا - التي نقوم  بب�ساطة يتحدث يعقوب عن الكيفية التي تو�سح بها 
الدعاء.  هذا  لهم  وتربر  احلي  الإميان  لنا  اأن  لالآخرين   – الإميان  يف  بها 
ْئ ُنوُرُكْم َهَكَذا  يتوافق هذا املبداأ مع ما اأمر به ي�سوع يف )متى5: 16( »َفْلُي�سِ
َماَوات«.  ُدوا اأََباُكم الذي يف ال�سَّ جِّ ا�ِس ِلَكي َيَروا اأَْعَماَلُكْم احَل�َسَنَة َومُيَ اَم النَّ ُقدَّ
اأعمالنا ال�ساحلة التي نقوم بها يف الإميان تثبت وتوؤيد لالآخرين ادعاءنا 
بالإميان. هذه هي الطريقة التي اكت�سب بها اإبراهيم لقب »خليل اهلل«، والتي 
اأن  ُكرمت بها راحاب كامراأة موؤمنة. بهذه الطريقة اثبت كالهما لالآخرين 
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اإميانهما اإميان �سادق حي. لقد بررت اأعمالهما ادعاءهما بالإميان لالآخرين 
خا�سة هوؤلء الذين ا�ستفادوا من اأعمالهما. 

اأن ي�سوع هو الرب، ف�سوف ن�سلك ح�سب  اإذا كنا نوؤمن حًقا  وبالن�سبة لنا، 
هذا الإميان. اإذا كنا نوؤمن عن حق اأن ي�سوع يريدنا اأن ن�سل للتائهني ون�سفي 
اأن  ا�ستعداد  على  نكون  ف�سوف  وهكذا،  اأحراًرا  املاأ�سورين  ونطلق  املر�سى 
نقوم باأعمال الإميان املنا�سبة. كما لن ن�ستفيد نحن فقط من ثمار اإمياننا، 
اإمياننا عاماًل ونتيجة لذلك  بل �ستكون �سبب بركة لالآخرين. �سريى هوؤلء 

�سيمجدون اهلل. 

اإننا ل نريد الكثري من الإميان لأن امل�سيح اهلل اأعطانا كل ما نحتاج. علينا 
فقط اأن ننفذ اأي �سيء ن�سمع اهلل يقوله لنا. وميكن اأن نثق متام الثقة يف اأن 

لدينا ما يكفي من اأجود اأنواع الإميان لكي نقول ونعمل كلمة اهلل. 





الجزء التاسع

ضمان اإليمان 

كان الرتكيز يف كل هذا الكتاب على الطريقة التي يعمل بها الإميان، وعلى 
العالقة املهمة جًدا بني الإميان وكلمة اهلل احلي. لكن �سوف نتناول يف هذا 
الف�سل العالقة بني الإميان ودم امل�سيح ونرى كيف اأن هذا الدم هو �سمان 

الإميان. 

قوة دمه: 
الكني�سة على دم امل�سيح ب�سورة كبرية. وتكرث من  تركز بع�س قطاعات 
ا�ستخدام عبارات مثل »ُغ�سلنا بالدم« و»تقوينا بالدم« و»غطانا الدم«. مثل 
هذه العبارات ميكن اأن تكون مربكة وم�سللة ومبعدة لغري املوؤمنني. وعلينا 
اأن نفهم احلقائق الكتابية وراء مثل هذه العبارات، لأنه لي�س هناك قيمة يف 

ترديد �سيء ل نفهم حقيقته. 

ما ه� الدم؟ 
على  امل�سيح  جراح  من  �سال  الذي  الدم  اإىل  بالطبع  »الدم«  عبارة  ت�سري 
ال�سليب. لكنها تدل على اأكرث من ذلك؛ حيث اإنها اإ�سارة خمت�رشة اإىل موت 
ًرا عن كل  ي�سوع الكفاري وكل ما حققه لأجلنا. لقد مات ي�سوع طوًعا مكفِّ
موته  على  دليل  اأنه  كما  الكفاري.  موته  �سمولية  عن  دمه  ويعرب  اخلطاة. 

واإثبات له. 
135
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َفاأََنا  ِم  الدَّ يِف  ِهَي  �َسِد  اجْلَ َنْف�َس  »لأَنَّ  اهلل:  قول   )11 )لويني17:  يف  نقراأ 
ْف�ِس«.  النَّ َعِن  ُر  ُيَكفِّ َم  الدَّ ُنُفو�ِسُكْم لأَنَّ  َعْن  ْكِفرِي  ِللتَّ ْذَبِح  امْلَ َعَلى  اُه  اإِيَّ اأَْعَطْيُتُكْم 
ولأن دم امل�سيح كفر عنا، يجب اأن نتذكر جيًدا اأن عبارة »دم امل�سيح« لي�ست 
عبارة جمازية بل ت�سري فعلًيا اإىل دم امل�سيح. لكن علينا يف ذات الوقت اأن 

نفهم كيف خلَّ�سنا دم امل�سيح وربط اهلل يف عهد معنا. 

ت�ستخدم )رومية3: 21–26( كلمات فنية مثل »تربير« و»فداء« و»كفارة« 
كي ت�سف نتائج موت امل�سيح. نتناول هذا املو�سوع بالتف�سيل يف كتاب 
الروح«.  »اخلال�س بالنعمة« »Salvation by Grace« من �سل�سلة »�سيف 
ب�سخ�سه  ي�ساحلنا  كي  كفارة  ي�سوع  قدم  اهلل  اأن   )25 )رومية3:  من  نفهم 
بالإميان ب�سفك دم ي�سوع. اإن دم ي�سوع الذي �ُسفك يف موته املليء بالإميان 
نلناها  التي  الأ�سياء  تلك  ال�سليب.  على  عظيمًة  اأ�سياًء  لنا  حقق  الذي  هو 

بالنعمة من خالل الإميان بامل�سيح. 

الذبائح  اإليه  ترمز  كانت  ما  كل  متم  ي�سوع  دم  اأن  اجلديد  العهد  يعلمنا 
اإن كل ما  – تطهري كامل ودائم من اخلطية.  القدمي  اليهودية يف  الطق�سية 
ت�سري  اجلديد.  العهد  اإىل  اإ�سارة  الواقع  الدم هو يف  القدمي عن  العهد  ي�سجله 
امل�سيح  دم  فيه  �سال  الذي  املو�سع  واإىل  ال�سليب  اإىل  القدمي  العهد  ذبائح 

كالذبيحة الكاملة والنهائية عن خطايانا. 

الدم الكفاري
بال  التي  احليوانية  الذبيحة  دم  اأن   )14–1 )خروج12:  يف  نقراأ 
ُير�س على  – كان  اأو املواعز  – والتي تكون ذكًرا من اخلرفان  عيب 
كونهم  على  عالمة  اإ�رشائيل  �سعب  لبيوت  العليا  والعتبة  القائمتني 
�سعب اهلل. عندما كان اهلل يرى الدم، كان »يعرب« عن البيت ول يدمر 
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املقيمني به بينما كان مييت اأبكار امل�رشيني. لذلك ُي�سار اإىل ي�سوع 
باأنه »خروف ف�سح« اهلل لأنه عن طريق اإمياننا بدمه عرب اهلل عنا ومل 

يعاقبنا على خطايانا. 

يقدم  حيث  ال�سنوي،  الكفارة«  »يوم  اأحداث   )34–1 )لويني16:  ت�سف 
رئي�س الكهنة ثوًرا كفارة عن خطايا اأ�رشته وتي�سني كفارة عن خطايا ال�سعب. 
اإ�سارة  يف  ال�سحراء  اإىل  ُي�ساق  عزازيل  قرعة  تي�س  وهو  التي�سني  اأحد  كان 
رمزية اإىل حمل خطايا ال�سعب بعيًدا. اأما التي�س الآخر فكان ُيقدم ذبيحة عن 
خطايا ال�سعب. ثم كان رئي�س الكهنة ياأخذ دم الثور ودم التي�س وير�سه قدام 
غطاء التابوت واملذبح تكفرًيا عن جنا�سات بني اإ�رشائيل و�سيئاتهم مع كل 

خطاياهم. 

بنف�س الطريقة يتحدث كل العهد اجلديد عن موت ي�سوع باعتباره تكفرًيا 
عن ذنب وخطايا الب�رش. نرى ذلك على �سبيل املثال يف )1كورنثو�س5: 7( 
و)2كورنثو�س5: 14( و)غالطية2: 20( و)اأف�س�س5: 2( و)عربانيني5–10( 

و)1بطر�س3: 18( و)1يوحنا2: 2(.

نعلم اأن ي�سوع مات مرة واحدة ولالأبد عن خطايانا كي يح�رشنا اإىل اهلل. 
وميكننا القول باأن موته: 

رفع غ�سب اهلل.  ♦
اأر�سى عدل اهلل.  ♦
منحنا الغفران.  ♦
ا�سرتى حريتنا.  ♦
اأعلن تربيرنا.  ♦
طهرنا من اخلطية.  ♦
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�سكل عالقتنا اجلديدة مع اهلل والآخرين.  ♦
حقق الكمال الأبدي ملن قد�سهم.  ♦
كفر عن كل خطايانا لذا مل نعد يف حاجة اإىل تقدمي ذبائح اخلطية  ♦

والإثم. 

لكن العهد اجلديد يحدد ع�رش طرق ي�سمن بها »الدم« عمل اهلل املخل�س يف 
حياتنا. ميكننا اأن نقول بكل الثقة اإن الدم ي�سمن لنا: 

الغفران )اأف�س�س1: 7(.  ♦
التطهري )1يوحنا1: 7(. ♦
الرب )رومية5: 9(. ♦
الفداء )اأف�س�س1: 7(. ♦
التقدي�س )عربانيني10: 10 و13: 12(.  ♦
ال�رشاء )1كورنثو�س6: 20-19(.  ♦
خال�س من لعنة النامو�س )غالطية3: 13(.  ♦
وعد املرياث )عربانيني9: 18-15(. ♦
احلرية من ال�سرية الباطلة التي تقلدناها )1بطر�س1: 19-18(.  ♦
♦  )14 و)عربانيني2:   )15 )كولو�سي2:  ال�سيطان  على  ن�رًشا 

و)يوحنا12: 33-31(. 

تتلخ�س كل هذه الإجنازات يف العبارة اخلالدة الرائعة »دم امل�سيح«. اإن 
دم امل�سيح هو ال�سمان املرئي لكل هذه الإجنازات. 

ذبيحة من؟ 
)اإ�سعياء 53( هو اإ�سحاح نبوي مهم عن ال�سليب. لكن )عدد 10( به �سعب 
اهلل  »لكن  هو  العدد  من  الثاين  اجلزء  معنى  يكون  اأن  املمكن  من  الرتجمة. 
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قدم عبده ذبيحة اإثم« اأو »قدم العبد نف�سه ذبيحة اإثم«. ل يت�سح من الن�س 
العربي اإن كان اهلل اأو العبد هو الذي قدم الذبيحة. 

ا. يوؤكد  �سيبدو لنا من النظرة الأوىل اأن العهد اجلديد يحتمل املعنيني اأي�سً
كل من )مرق�س14: 27( و)يوحنا3: 16( و)رومية3: 25 و4: 25 و8: 3، 32( 
و)2كورنثو�س5: 21( و)1يوحنا4: 9–10( على اأن اهلل اأر�سل البن كي يكون 
ذبيحة. لكن باقي العهد اجلديد كله يوؤكد على الطبيعة الختيارية لذبيحة 
امل�سيح. على �سبيل املثال )متى20: 28( و)غالطية2: 20( و)اأف�س�س5: 2، 
توؤكد   )26  ،14 و)عربانيني9:   )14 و)تيط�س2:   )6 و)1تيموثاو�س2:   )25

كلها على اأن البن هو الذي قدم نف�سه. 

بذل  والبن  البن،  بذل  الآب  بالطبع؛  اجلانبني  تت�سمن  احلقيقة  لكن 
كما مل  راغًبا يف حمله.  كان غري  ثقاًل  يحمل  البن  الآب  يجعل  نف�سه. مل 
الآب برغبته امل�سحية هذه. تتحدث كل من )غالطية1: 4(  يفاجئ البن 

و)يوحنا10: 17– 18( عن هذه املفارقة. 

لقد تناولنا العالقة بني الأقانيم الثالثة يف كتابي »املجد يف الكني�سة« 
 »Knowing the Spirit« »و»معرفة الروح »Glory in the Church«
من �سل�سلة »�سيف الروح«. وراأينا اأن الآب والبن والروح القد�س لي�سوا ثالثة 
اأقانيم منف�سلة لكنهم ثالثة اأوجه �سخ�سية جلوهر واحد. وهم يعلنون عن 

وحدتهم من خالل تنوع ثالثي يف الوظائف وال�سفات. 

اإذا اأ�ساأنا فهم هذه الوحدة الثالثة، ف�سنقع يف خطاأ عند النظر اإىل ال�سليب. 
اإذا فكرنا يف الآب والبن والروح القد�س على اأنهم ثالثة كائنات منف�سلة، 
اأو  اأنها عقاب من اهلل لبن بريء،  ف�سننظر اإىل اأحداث �سليب اجللجثة على 
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حماولة من البن لإقناع اآب غري را�س. تو�سح )2كورنثو�س5: 18-19( اأن 
الذبيحة مل يقدمها امل�سيح فقط اأو اهلل فقط. لكن الذبيحة قدمها اهلل عاماًل يف 

ومن خالل امل�سيح مبوافقته الكاملة. 

ولو اأكدنا على الوحدانية املطلقة هلل، ف�سوف ن�ستنتج ا�ستنتاًجا خاطًئا اأن 
اهلل مات لأجلنا. لكن يجب اأن ندرك اأن اهلل ل ميكن اأن ميوت لأنه اأزيل اأبدي. 
ميوت  كي  امل�سيح  �سخ�س  يف  اإن�ساًنا  اأ�سبح  امل�سكلة  هذه  اهلل  يحل  ولكي 
الربيء.  وال�سحية  القا�سي  الوقت  مكاننا وياأخذ عقابنا، وي�سبح يف ذات 

تو�سح )عربانيني2: 14–18( و)فيلبي2: 6–8( هذه احلقيقة. 

اإله الذبيحة 
هذا يعني اأنه يجب علينا اأن نوؤمن بدم ذبيحة اهلل ونتعلق بها، ونفهم جيًدا 
ا مركز طبيعة اهلل.  اأن »الدم« لي�س هو فقط مركز الكتاب املقد�س، لكنه اأي�سً
ا  ا اأبدًيا. لكن هذه الذبيحة هي اأي�سً لقد منحتنا ذبيحته على ال�سليب خال�سً

اأعظم اإعالن ذاتي عن طبيعة اهلل ال�سخ�سية. 
ب�سبب ال�سليب، ميكننا القول باأن »الدم« هو اأعظم اإعالن وتاأكيد لـ: 

�سالح اهلل ♦
رحمة اهلل ♦
نعمة اهلل ♦
حق اهلل ♦
اأناة اهلل ♦
غفران اهلل ♦
بر اهلل ♦
�سالم اهلل  ♦
�سبط النف�س ♦
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لطف اهلل ♦
اإنكار الذات ♦
اأمانة اهلل ♦
اإميان اهلل ♦
عدل اهلل ♦
حمبة اهلل ♦

اإن  نقول  اأن  وميكننا   )8 و5:   26–24 )رومية2:  يف  احلقيقة  هذه  نرى 
اأعلن  الذي  اهلل  الأبدي لالإميان يف  »الدم« هو �سمان طبيعة اهلل وال�سمان 

حمبته ونعمته الأبدية من خالل الدم. 

ُيعرِّف العهد اجلديد املحبة بكلمات دالة على ذبيحة اهلل على ال�سليب. نرى 
ذلك على �سبيل املثال يف )رومية5: 8( و)1يوحنا3: 15–20 و4: 7–21( 
اأعطى  حمبته.  بف�سل  ي�ستحقون  ل  ملن  �سيء  كل  اهلل  اأعطى  ال�سليب  على 
واأعطى  اأخرى،  اآلهة  يعبدوا  اأن  يف�سلون  الذين  هوؤلء  اأجل  من  البَن  الآُب 
البُن نف�َسه من اأجل الذين يتجاهلونه من قلوبهم. والآُب والبُن تنازل عن 

عالقتهما مًعا ب�سبب حمبتهما الفائقة لنا جميًعا. 

منذ العذابات الرهيبة والنف�سال الإلهي على �سليب اجللجثة، ل ي�ستطيع 
اأحد اأن ينظر اإىل ال�سليب وي�سك يف حمبة اهلل لأن ل �سيء ك�سف عن حمبة اهلل 
بو�سوح اأكرث من »الدم«. الدم هو �سمان حمبة اهلل و�سمان اإمياننا يف حمبة 

اهلل. الدم يثبت اأن اهلل يحبنا. 
لذا ميكننا اأن نقول اإن دم امل�سيح هو �سمان كل من:

من هو اهلل. ♦
ما فعله اهلل لأجلنا.  ♦
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نف�سه  عن  اهلل  اأعلنه  مبا  يرتبط  اإمياننا  اأن  الكتاب  هذا  مدار  على  راأينا 
هذين  �سمان  هو  امل�سيح  دم  اأن  هنا  ونرى  لنا.  اأعطاها  التي  وبكلمته 
يف  ال�سليب  يقع  ملاذا  نفهم  اأن  علينا  يجب  لالإميان.  الأ�سا�سيني  اجلانبني 

مركز الإميان امل�سيحي. 

عهد الدم:
نفهم  اأن  فعلينا  والدم،  الإميان  بني  الكتابية  العالقة  نفهم  اأن  اأردنا  اإذا 
التعاليم الكتابية عن عهود الدم. نرى هذا العهد ب�سورة وا�سحة يف ق�سة 

تعامالت اهلل مع اإبراهيم. 

حتدث اهلل باأول كلمة خا�سة )rhema( لإبراهيم يف )تكوين12: 1–3( 
وا�ستجاب اإبراهيم لهذه الكلمة بالإميان تارًكا حاران اإىل كنعان. وبعد عدة 
�سنوات عاد اهلل واأكد لإبراهيم يف )تكوين15: 1( على الوعد الذي اأعطاه له. 
لكن هذه املرة �ساأل اإبراهيم اهلل عن الطريقة التي �سينفذ بها وعده له. رد اهلل 
راأى  ال�سماء،  اإبراهيم جنوم  راأى  )العددين 4 و5( وعندما  اإبراهيم يف  على 
وعد اهلل له و�سدقه. يقول )عدد 6( اإن اإبراهيم و�سع اإميانه يف اهلل واإن اهلل 

ح�سب له هذا بًرا. 

لكن يف )عدد 8( �ساأل اإبراهيم اهلل اأن يعطيه �سماًنا اأو عالمة توؤكد وعده 
له. �ساأل اإبراهيم اهلل اأن يدخل معه يف عهد ملزم. اأراد اإبراهيم يف خطيته اأن 

يتاأكد اأن وعد اهلل له �سوف يتحقق. 

اأجاب اهلل اإبراهيم عن طريق عهد الدم الذي ت�سفه لنا )الأعداد9–21( 
ت�سبه طريقة قطع هذا العهد طقو�س قطع العهود القدمية التي ي�سفها 
احليوانات  اأجزاء  بني  ي�سريان  العهد  طرفا  كان   )18 )اإرميا34: 
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املذبوحة ويدعوان على اأنف�سهما مب�سري هذه احليوانات اإن هما خانا 
العهد. 

نالحظ اأن اهلل وحده هو الذي مر بني اأجزاء احليوانات لأن العهد كان عهًدا 
من جانب واحد. لقد كان مبادرة اإلهية. كان لهيب النار هو يهوه نف�سه كما 
يف )خروج3: 2 و13: 21 و19: 18( اأما العتمة والوقت الذي مر في�سريان 
اإىل اجللجثة حيث قطع اهلل عهًدا مماثاًل من خالل الدم الذي �سال من ج�سد 

ي�سوع املك�سور لأجلنا. 

يف عهد الدم الذي قطعه اهلل مع اإبراهيم، كان اهلل يقول: »لأكن مثل هذه 
الطريق  العهد  لك«. مهد هذا  بكلمتي  الوفاء  ف�سلت يف  اإن  املذبوحة  القطع 
للق�سم الذي اأق�سمه اهلل لإبراهيم يف )تكوين22: 16–17( عند اكتمال اإميان 
اجلديد  العهد  لكن  حا�سا.  كلمته.  حتقيق  يف  بالطبع  اهلل  يف�سل  ل  اإبراهيم. 
عدم  ب�سبب  لكن  اهلل  اأمانة  عدم  ب�سبب  لي�س  ذبيحة  كان  ي�سوع  اأن  ُيرينا 

اأمانتنا نحن. 

بهذه الطريقة ميكننا القول باأن دم امل�سيح هو تعهد مقد�س من قبل اهلل 
اإننا نحتاج ب�سبب خطيتنا وعدم ثقتنا اإىل معونة  باأنه �سيحفظ كلمته لنا. 
اهلل لإمياننا واإىل �سمان كلمته. علينا اأن نرى كيف ميهد الدم الطريق لثمار 

ق�سم اهلل املختوم لنا ولعهد الروح يف قلوبنا. 

�سهادة اللـه 
ي�سف )1يوحنا5: 5–9( »املاء والدم« ك�ساهدين يتوافقان مع الروح. )املاء 
هنا هو املاء الذي خرج مع الدم من جنب ي�سوع عندما ُطعن باحلربة وهو 
على ال�سليب(. راأينا يف كتاب »معرفة الروح« »Knowing the Spirit« اأن 
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الروح القد�س هو �ساهد ي�سوع واأن كل �سيء يفعله اإمنا يفعله لرتكيز النتباه 
على ي�سوع ولل�سهادة عن طبيعته. 

الثالثة  الروح، حيث يجذب  مثل  �ساهدان  واملاء هما  الدم  اأن  نرى  وهنا 
انتباهنا اإىل امل�سيح ويك�سفون عن طبيعته امُلحبَّة. 

نعمة اللـه
يعك�س عهد الدم الذي قطعه اهلل على نف�سه مع اإبراهيم نعمة اهلل. مل يطالب 
تاأتي  بالطاعة.  تعهد  اأي  هلل  اإبراهيم  يقدم  مل  كما  طاعة  باأية  اإبراهيم  اهلل 
هذه املطالبة فيما بعد يف )تكوين17: 1 و22: 12( عندما دعا اهلل اإبراهيم 
ونعمة  ا  خا�سً حدًثا  كان  الدم  عهد  لكن  معه.  اأعمق  عالقة  يف  للدخول 

خال�سة. 

مل يذكر اهلل زلت اإبراهيم و�سكوكه. كما مل متنع هذه الزلت اهلل من اإقامة 
اإميانه،  اإبراهيم  اأظهر  اإبراهيم عندما  العهد مع  اإبراهيم. قطع اهلل  العهد مع 
ومع ذلك مل يكن هذا الإميان خالًيا من ال�سكوك. كما قطع اهلل هذا العهد قبل 
اأن يطالب اإبراهيم بالطاعة وقبل اأن ميتحن طاعته ويثبته. عمل اهلل بنف�س 

مبداأ النعمة هذا على �سليب اجللجثة. 

ا عهد دم مع مو�سى يف )خروج23: 20–24: 8( وكان هذا  قطع اهلل اأي�سً
ا مبادرة اإلهية بالنعمة. لكن كان على ال�سعب يف هذه املرة اأن  العهد هو اأي�سً
يجيب اهلل بالطاعة. كان على �سعب اإ�رشائيل اأن يطيع نامو�س اهلل كي يح�سل 

على بركاته. 

الذي  الدم  العهد اجلديد وب�سفة خا�سة يف )غالطية 3( عن عهد  يتحدث 
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قطعه اهلل مع اإبراهيم كاأ�سا�س لالإميان امل�سيحي. كما يوؤ�س�س عهد ال�سليب 
اجلديد على عهد اإبراهيم الذي هو عهد نعمة واإميان. 

تتحدث )1كورنثو�س11: 25( و)عربانيني8: 6–10( عن ال�سليب باعتباره 
عهًدا جديًدا. وهذا يعني اأن »الدم« هو ق�سم اهلل النهائي للب�رشية. مل يك�رش اهلل 
اأن يالقي هو  اأعطاه لإبراهيم يف )تكوين 15(، ومع ذلك �سمح  وعده الذي 

نف�سه م�سري حيوانات العهد على �سليب اجللجثة. 

على ال�سليب، مل تكن هناك اأية مطالبة بالطاعة بل فقط عر�س بالغفران. 
نعمة  عمل  ا  اأي�سً كان  ال�سليب  لأن  العهد؛  تنفيذ  و�سكوكنا  زلتنا  تعق  مل 
خال�س. منذ عهد دم ال�سليب، مل يعد هناك �سيء اآخر اأمام اهلل ليفعله. لقد 
اأعطى وعده و�سهد دمه على اأمانته و�سدقه. ميكننا القول باأن الدم يلزم اهلل 

اأن يحفظ كلمته. 

الن�رصة بالدم: 
يف  العهد(.  ودم  اهلل  )كلمة  لإمياننا  مزدوًجا  �سماًنا  لنا  اأن  الآن  نعلم 
احلقيقة ميكننا القول اإن كلمة العهد خمتومة بدم العهد، واإن الروح ي�سهد عن 
ذلك لقلوبنا. كلمة اهلل حمفوظة الآن يف عهد مت يف دم امل�سيح وبه كما يقول 
الروح لقلوبنا. نقراأ عن ذلك يف )عربانيني9: 20( و)رومية8: 32( ي�ساعدنا 
�سياق هذين الن�سني على اأن نفهم اأن الدم يعالج نتائج ف�سلنا وي�سعنا يف 

موقع املنت�رشين على العدو. 

كل  يعالج  امل�سيح  دم  اأن   )28–27 العربانيني9:  )ر�سالة  تو�سح 
�سيء– خطايانا وذنوبنا و�سكوكنا و�سعفاتنا و�سقطاتنا. كان الق�سد 
من جميء امل�سيح الأول هو عالج خطايانا عن طريق الدم كما نقراأ يف 
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)رومية8: 3( و)2كورنثو�س5: 21( اأما جميء امل�سيح الثاين فال عالقة 
له باخلطية؛ لأن اخلال�س بالدم قد مت واأُكمل. ونحن بالإميان ننتظر هذا 
املجيء الذي �سيحدث يف يوم الدينونة )رومية2: 6( و)1كورنثو�س1: 8(. 

رمبا تكون )رومية8: 34–39( هي ذروة العهد اجلديد. يو�سح هذا املقطع 
اأن دم امل�سيح وموته ي�سمنان لنا الن�رشة على املوت وعلى ال�سياطني، على 
الدم الذي هو  ال�سماوية. وي�سمن لنا  احلا�رش وامل�ستقبل، وعلى كل القوى 
يف  نعرفها  التي  اهلل  حمبة  عن  يف�سلنا  لن  �سيًئا  اأن  الكفاري  ي�سوع  موت 

�سخ�س ي�سوع. 

نفهم اأن اإمياننا مرتبط مبن هو اهلل. ونحن نعلم اأن اهلل نعمة وحمبة كما 
ونبحث  ن�سك  لزلنا  ذلك  ومع  ي�سوع.  �سخ�س  يف  وطبيعته  ا�سمه  عن  اأعلن 
عن عالمات تقنعنا اأنه من املمكن اأن نعتمد على كلمة اهلل. وهكذا اأعطانا 
اهلل العالمة التي نريدها، ال�سمان الذي نحتاجه لإمياننا، كل التاأكيد الذي 

نحتاجه لكي نوؤمن، �سمان كلمته. 

دم امل�سيح هو �سمان اإمياننا، اإنه �سمان �سخ�س يهوه الذي اأ�سبح على 
ال�سليب ما نحن يف حاجة اإليه كي ن�سد احتياجنا الأعظم. عندما نقدِّر بحق 
الإميان يف حجم  مقداًرا عظيًما من  �سنفهم ملاذا نحتاج  الدم،  وقوة  نعمة 

بذرة �سغرية. 

 



الجزء العاشر

نمو اإليمان الحي 

راأينا اأن امتحان الإميان هو جزء ل يتجزاأ من عملية الإميان، واأن ي�سوع 
دائًما يخترب اإميان هوؤلء الذين ياأتون اإليه كي يتاأكد من ا�ستعدادهم للقبول 

منه. 

يهدف المتحان اإىل تقوية الإميان مما ي�ساعد »بذرة الإميان« على النمو 
اهلل عندما  النامي من  النبات  ناأخذ هذا  ل  اإننا  نا�سًجا.  نباًتا  ت�سبح  حتى 
ن�سمع كلمته؛ لأن هذا ل ميكن اأن يكون اإمياًنا. لكننا ناأخذ بذرة اإميانه التي 
يجب علينا اأن نغر�سها بعمق يف حياتنا حتى تنمو. وبينما ن�ستمر يف الإميان 
والعمل مبقت�ساها يف حياتنا،  ب�سفاهنا  بها  والعرتاف  بقلوبنا  اهلل  بكلمة 

ف�سوف تنمو البذرة وت�سبح نباًتا نا�سًجا مما ي�ساعدنا على قبول الوعد. 

الآخر  البع�س  ويحتاج  تنمو  ال�سقيع كي  اإىل  البذور  بع�س  وكما حتتاج 
اإىل رياح قوية كي ت�سبح له جذور قوية، ميتحن ي�سوع اإمياننا اإيجابًيا كي 
يقويه. نرى هذا يف تاأخره لزيارة لعازر يف )يوحنا11: 5–40(، ويف �سوؤاله 
كفر  يف  امللك  خلادم  اأمره  ويف   ،)28–22 )متى15:  يف  الكنعانية  للمراأة 

ناحوم يف )يوحنا4: 46–53(. 

الإميان وال�سالة: 
تنمو  حتى  القوية  والرياح  ال�سقيع  من  اأكرث  اإىل  حتتاج  النباتات  لكن 
147
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بذورها وت�سبح مثمرة. كذلك يحتاج اإمياننا غري النا�سج اإىل تغذية واهتمام 
حتى ينمو بطريقة �سحيحة. 

نعرف اأن الإميان هو عالقة نتعلق من خاللها باهلل احلي. اإنه عالقة حية 
 »Effective Prayer« »مع الكلمة والروح. راأينا يف كتاب »ال�سالة الفعالة
اأن ال�سالة هي جزء ل ِغَنى عنه باأي حال من العالقة مع اهلل. لذا علينا اأن 

نقدِّر مدى اأهمية و�رشورة ال�سالة لنمو اإمياننا. 

اللجاجة
ي�سفها  التي  ال�سالة  تلك  بلجاجة،  ال�سالة  يف  احلقيقي  الإميان  ينعك�س 
ي�سوع يف )لوقا11: 5–13( نتناول هذه ال�سالة بالتعليق يف كتاب »ال�سالة 
نرى  جًدا حتى  بلجاجة �رشورية  ال�سالة   »Effective Prayer« الفعالة« 

وعود اهلل اأو حتى ي�سهد لنا الروح القد�س بتميم الأمر. 

الوقت  ويف  الإميان،  على  دليل  هي  بلجاجة  ال�سالة  باأن  القول  ميكننا 
نف�سه، و�سيلة لتنمية الإميان. بدون اإميان لن ن�سلي بلجاجة. لكن من خالل 

هذه اللجاجة ينمو اإمياننا وين�سج كي ن�ستطيع قبول واأخذ وعد اهلل لنا. 

النطالقة 
ال�سالة ال�سفاعية تكون �رشورية يف الغالب حتى ننطلق يف الروح وحتى 

يتحرر �سمانه لالإميان داخلنا. 

اأن موقًفا  اأو  لنا  ُمنح  قد  اأمًرا ما  اأن  اأرواحنا  يحدث هذا عندما نعلم يف 
اأو  املنح  هذا  نتائج  بروؤية  عالقة  اأية  لهذا  ولي�س  معه.  التعامل  مت  قد  ما 
التعامل، وذلك لأن النطالقة الروحية تاأتي قبل حدوث اأي تغيري مرئي يف 
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املوقف اخلارجي. نتناول هذه احلقيقة يف اجلزء ال�سابع من كتاب »ال�سالة 
 .»Effective Prayer« »الفعالة

من  �سماًنا  ناأخذ  حتى  بالإميان  ن�سلي  كالتايل:  الإميان  عملية  ت�سري 
باأل  مبقت�ساه  ونت�رشف  به  نعرتف  وبعدها  ال�سمان  هذا  نقبل  ثم  الروح، 
نقلق وباأن نتوقف عن ال�سالة لهذا الأمر ونبداأ يف ت�سبيح اهلل. ومرة ثانية 

نقول اإن ال�سالة ت�سهد عن بذرة اإمياننا النامية وتقويها.

احلرب الروحية 
تكمن اأهمية احلرب الروحية يف اأننا منار�س من خاللها اإمياننا باهلل فيما 
يتعلق بتتميم اأحد وعوده لنا. كان على بني اإ�رشائيل اخلو�س يف الكثري من 
املعارك قبل ح�سولهم على املرياث يف اأر�س كنعان. نتناول هذه احلقيقة 

 .»Effective Prayer« »يف اجلزء ال�سابع من كتاب »ال�سالة الفعالة

اإن كل عملية الإميان )ابتداًء من �سماع كلمة اهلل ومروًرا بالعرتاف بها 
والت�رشف مبقت�ساها وقبول الوعد من اهلل( هي وقت للحرب الروحية لأن 
الإميان  بذرة  مييت  اأو  يدو�س  اأن  الإميان  عملية  كل  خالل  يحاول  العدو 
منو  على  ت�ساعد  الروحية  احلرب  �سالة  اأن  لنا  يت�سح  اأن  يجب  ال�سغرية. 

اإمياننا عن طريق مقاومة حماولت العدو ل�سحق اأو لإف�ساد اإمياننا. 

النطالقة  قبل  �سدتها  اأوج  يف  تكون  الروحية  احلرب  اأن  مالحظة  علينا 
الروحية اأو قبل حترير وعد اهلل لنا. 

ال�سكر 
ا لتنمية الإميان، حيث من خاللهما نعلن عن  الت�سبيح وال�سكر لزمان اأي�سً
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اإمياننا وهكذا نقويه عندما ن�سبح اهلل على اأ�سا�س اإمياننا فقط دون احلاجة 
اإىل دليل مادي. ل نحتاج اإمياًنا لت�سبيح اهلل على اأ�سياء نراها. لكن اأن ن�سبحه 
النقطة يف  اأمور ل نراها، فهذا ميجده ويحرر قوته فينا. نتناول هذه  على 

 .»Effective Prayer« »اجلزء اخلام�س من كتاب »ال�سالة الفعالة

�سالة الإميان 
)ر�سالة يعقوب5: 13–18( هي جزء مهم من الكتاب املقد�س عن ال�سالة 
والإميان. ي�سري )عدد 15( اإىل »�سالة الإميان«. نتناول هذه الأعداد بالتعليق 
يف اجلزء العا�رش من كتاب »ال�سالة الفعالة« »Effective Prayer« واجلزء 

اخلام�س من كتاب »اخلدمة بالروح«. 

�سالة الإميان تعني »اأن ن�سلي عاملني اأننا اأخذنا ما ن�سلي لأجله قبل اأن 
نح�سل عليه فعلًيا«. نرى ذلك يف )1يوحنا5: 14–15( و)مرق�س11: 24(. 

ولكي ن�سلي هذه ال�سالة نحتاج اإىل:
�سمان داخلي )عربانيني11: 1(. ♦
�سهادة الروح )رومية8: 16(. ♦
ال�سالم الذي ياأتي خالل الإميان )عربانيني4: 3، 10(. ♦

ل ينبغي اأن ننظر اإىل »�سالة الإميان« على اأنها م�ستوى من ال�سالة ميكننا 
اأن نرتقي اإليه بني احلني والآخر فقط. وذلك لأن كل �سالة موؤ�س�سة على كلمة 

الـ »Rhema« التي اأخذناها من اهلل يجب اأن تكون »�سالة اإميان«. 

يجب اأن نفهم الآن اأن اهلل اأعطانا – من خالل كلمته – الإميان الذي نحتاج 
اإليه كي ن�سلي كلمته حتى تتحقق. واأن »الكلمة« و»الروح« و»الدم« ميدونا 

ب�سمان وتاأكيد اأكرث نحتاج اإليه كي ن�سلي بهذه الطريقة كل الوقت. 
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الإميان والت�سبيح: 
اأن نتاأكد من  اإذا كنا جادين ب�ساأن منو الإميان احلي يف حياتنا، فعلينا 
اأننا نتمتع بروح ت�سبيح وعبادة اهلل من اأجل �سخ�سه الذي اأعلنه يف الكلمة 
ومن خالل الدم، واأننا ن�سكر حتى قبل اأن يحقق اهلل وعده يف حياتنا. نرى 

هذا التوجه للت�سبيح وال�سكر يف )مزمور106: 12 و103: 5–7(.

كتاب  من  اخلام�س  اجلزء  يف  بالتف�سيل  ال�سكر  تقدمي  مو�سوع  ندر�س 
الت�سبيح  اأن  الفعالة« »Effective Prayer«. نرى يف ذلك اجلزء  »ال�سالة 
لأجلنا.  فعله  ما  على  فيها  ن�سكره  اهلل  اإىل  ذاته هو �سالة موجهة  يف حد 
عظمة  الآخرون  يعرف  اأن  منه  الغر�س  هلل  ومتجيد  مدح  فهو  الت�سبيح  اأما 
ب�سورة  اإليه  نتحدث  اهلل،  ن�سكر  عندما  بها.  ويوؤمنوا  يعرفوها  اأن  اأو  اهلل 
�سخ�سية. لكننا ل نكون مبفردنا عند الت�سبيح. الرتتيب يف )مزمور100: 4( 
وا�سح جًدا، فنحن ندخل اأبوابه بحمد كاأفراد ثم ندخل جماعة اإىل دياره 
الفردي  ال�سكر  هناك  يكون  اأن  يجب  احلي،  الإميان  ينمو  كي  بالت�سبيح. 

والت�سبيح اجلماعي. 

اهلل ي�سكن ت�سبيحات �سعبه
اإىل  ياأتي  اإنه  �سعبه.  ت�سبيحات  ي�سكن  اهلل  اأن  )مزمور22: 3-1(  نقراأ يف 
خالل  من  اهلل  ح�سور  اآخرين.  اأنا�س  اأمام  ي�سبحونه  عندما  وميلكهم  �سعبه 
ا تتقوى عالقتنا  الت�سبيح هو الذي يقوي الإميان. ومن خالل الت�سبيح اأي�سً

مع اهلل. 

نوره  يف  ال�سري  يعني  اهلل  ت�سبيح  اأن   )16–15 )مزمور89:  من  نفهم 
وح�سوره. عندما ننمي هذه العالقة احلميمة مع اهلل، يتقوى الإميان الذي 

ناأخذه من اهلل وينمو. 
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يكرم اهلل
يجب اأن نعلم اأننا نقوي اإمياننا واإميان الآخرين عندما ن�سكر اهلل على ما 
فعله من اأجلنا. وعلى الرغم من اأن كلمات ال�سكر لي�ست كلمات عن الإميان، 
اإل اأنها تبني الإميان. وكلما نفرح ونتهلل مبا فعله اهلل، نتعمق يف اإمياننا 

بقدرة اهلل على فعل هذه الأمور مرة ثانية بل واأمور اأعظم منها. 

لكن ل ينبغي اأن ن�سكر اهلل بهدف تنمية اإمياننا فقط، علينا اأن ن�سكر 
يو�سح  ومتجيده.  اإكرامه  بهدف  �سخ�سه  على  اأنظارنا  مثبتني  اهلل 
)مزمور50: 14-15، 23 و107: 21–22 و116: 12، 17( هذا املبداأ. 

اأجل  من  اهلل  منجد  الت�سبيح  ففي  ال�سكر؛  من  اأعمق  بعًدا  الت�سبيح  ياأخذ 
على  دليل  هي  الت�سبيحات  وهذه  معنا.  يفعله  �سوف  ما  اأجل  ومن  �سخ�سه 
ا اأننا ن�سبح اهلل بغر�س  اإمياننا واعرتاًفا به وو�سيلة لتنميته. نوؤكد هنا اأي�سً
اآثاره اجلانبية  اإكرام ا�سمه ومتجيده. ويجب اأن نعلم اأن الإميان امل�سبح له 

على منو اإمياننا. 

عندما منجد يهوه من اأجل �سخ�سه، يوؤكد ت�سبيحنا على اإمياننا ويرفعه. 
وعندما ن�سبح اهلل من اأجل ما مل يفعله معنا بعد على اأ�سا�س ما قاله وعلى 

اأ�سا�س ال�سمان الذي اأعطاه لنا، فاإننا منجد اهلل ونقوي اإمياننا. 

الت�سبيح ميهد الطريق نح� الن�رش
يرينا الكتاب املقد�س مراًرا وتكراًرا اأن الت�سبيح ميهد الطريق نحو الن�رش 
مثل  ن�سو�س  يف  احلقيقة  هذه  نرى  لنا.  اهلل  وعود  حتقيق  من  وي�رشع 
 2 و8:   8 و)مزمور2:   )11–10 و)اأيوب35:   )13–9  ،3–1 )خروج15: 

و42: 5–6 و77: 6 و149: 6–9( و)اأعمال16: 25–26(.
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�سجنهما.  قيود  تنفك  حتى  اهلل  ي�سبحا  مل  و�سيال  بول�س  اأن  نفهم  اأن  علينا 
لكنهما �سبحا اهلل فقط لأنه ي�ستحق الت�سبيح. كما كان الت�سبيح يف حالتيهما 
اإعالًنا عن اإميانهما. بالإ�سافة اإىل ذلك، جعل ت�سبيحهما اهلل موجوًدا معهما 
ب�سورة اأعمق، وكان هجوًما �سمنًيا على العدو. نتناول هذا اجلانب من جوانب 
 Worship in Spirit and« واحلق«  بالروح  »ال�سجود  كتاب  يف  الت�سبيح 
Truth«. لكن ميكن اأن نقول هنا اإن الت�سبيح املمتلئ بالإميان يكرم اهلل ويبعد 

ال�سيطان عن الطريق، وهكذا ميهد الطريق نحو الن�رشة ونحو حتقق الوعود. 

الإميان يح�رش املجد 
 »Glory in the Church« »نرى يف اجلزء الأول من كتاب »املجد يف الكني�سة
اأن الذبائح مبا فيها ذبيحة الت�سبيح جتذب جمد اهلل. ُي�ستخدم تعبري »جمد اهلل« 

يف العهد القدمي بطريقتني: 
ال�سخ�سي عن  ♦ اإعالن اهلل  اإىل  كمرادف لتعبري »ا�سم اهلل« الذي ي�سري 

ذاته. 
كاإعالن مرئي ل�سعب اهلل عن ح�سوره و�سطهم.  ♦

وكيف  اهلل  ح�سور  مكان   – والقوات  وال�سالطني   – �سعبه  ُيري  اهلل  جمد 
يبدو �سخ�سه. وهذا يعني اأن ذبائح الت�سبيح جتذب ح�سور اهلل – اأي ا�سمه 
– ملوقفنا. وهذا دائًما تعزيز رائع لإمياننا لأنه من ي�سك عندما  وطبيعته 

يكون اهلل حا�رًشا بيننا؟ 

اإميان مثل اإبراهيم: 
جًدا  مهمة   )19  :22–1 )تكوين12:  اإميانه  ومنو  اإبراهيم  ق�سة  اأن  راأينا 
اأبو  اإبراهيم ولي�س مو�سى هو  اإن  العهد اجلديد  لفهمنا لالإميان احلي. يقول 

املوؤمنني ومنوذج للطريقة التي نخترب بها اخلال�س. 
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ي�ساعدنا التاأمل يف ق�سة منو اإبراهيم على جتميع مبادئ الإميان املختلفة 
التي راأيناها يف هذا الكتاب مًعا. 

تك�ين 12
نرى   )3-1 )تكوين12:  يف  مرة  لأول  واإبراهيم  اهلل  بني  العالقة  ُتذكر 
يف هذه الأعداد اأن اهلل حتدث اإىل اإبراهيم دون اأية �سابقة واأعطاه ثمانية 

وعود: 
ا. ♦ �ساأريك اأر�سً
�ساأجعلك اأمة عظيمة. ♦
�ساأباركك.  ♦
�ساأجعل ا�سمك عظيًما.  ♦
�ستكون بركة.  ♦
�ساأبارك مباركيك.  ♦
�ساألعن لعنيك.  ♦
�ستتبارك فيك جميع قبائل الأر�س.  ♦

مل يطلب اهلل من اإبراهيم �سيًئا يف هذه املرحلة. لقد حتدث له فقط بكلمة 
اأو  اإما باإميان  اأن يرد  اإبراهيم  الـ»Rhema« التي خ�س�سها له. وكان على 
بعدم اإميان. يرينا )عدد 4( اأن اإبراهيم �سدق كلمة اهلل له وت�رشف باإميان. 
اأُتبعت اإجابة الإميان هذه بوعد اإلهي اآخر يف )عدد 7(. وقد قوى هذا الوعد 
اإميان اإبراهيم ب�سورة كبرية، حيث اأثبت له اأن اهلل كان حًقا معه وكان يقوده 

اإىل اأر�س كنعان. 

يف هذه املرة رد اإبراهيم على وعد اهلل بال�سجود كما نرى يف )عدد 8( بنى 
اإبراهيم مذبًحا ودعا با�سم يهوه. نرى يف كل خطوة من خطوات عملية اإميان 
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اإبراهيم وعًدا من اهلل ورًدا بالإميان من قبل اإبراهيم، واأن كل خطوة كانت 
تقرب اإبراهيم اإىل اهلل اأكرث. كان اإبراهيم يف عالقة حقيقية مع اهلل، حيث بداأ 

يف اإدراك ا�سمه وطبيعته وبداأ يف التعلق به. 

لي�ست هناك اأية اإ�سارة اإىل ال�سبب الذي جعل اهلل يتحدث اإىل اإبراهيم. لقد 
اختار اهلل ب�سلطانه اأن يتحدث اإليه وقد كان. مل يكن على اإبراهيم اأن ي�سل 
اهلل  قبل  من  نعمة  هو  كله  الأمر  اإليه.  اهلل  يتحدث  حتى  معني  م�ستوى  اإىل 

واإميان من قبل اإبراهيم. 

نقراأ يف )تكوين13: 8-12( اأن اإبراهيم ولوط انف�سال بناًء على ما قاله 
اإبراهيم يف )12: 1(. وب�سبب عمل الإميان هذا كرر اهلل وعده لإبراهيم يف 

.)17–14 :13(

تك�ين 15
ي�سجل لنا )اإ�سحاح 14( املقابلة الرائعة بني اإبراهيم وملكي �سادق التي 
اإميان  بناء  يف  �ساعدت  تاأكيد-  -بكل  والتي  ا  اأي�سً امتحان  مقابلة  كانت 
بكلمات  ثانية  اإبراهيم  اإىل  اهلل  حتدث  مبا�رشة،  املقابلة  هذه  بعد  اإبراهيم. 

الوعد يف )15: 1(.

راأينا اأن العالقة احلقيقية التي متتع بها اإبراهيم مع اهلل �ساعدته على اأن 
يحدث اهلل ب�سكوكه. مل يرف�س اهلل اإبراهيم ب�سبب �سكوكه لكنه بدًل من ذلك 

�رشح كلماته لإبراهيم بطول اأناة واأكدها له. 

اهلل  كلمات  على  بالإميان  اإبراهيم  رد  اإىل  انتباهنا   )6 )تكوين15:  يلفت 
�س على يهوه. وبعد ذلك يعلن  ويعرف هذا الرد باأنه اإميان بيهوه اأو اإميان موؤ�سَّ
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اهلل عن نف�سه لإبراهيم يف )عدد 7( ويرد اإبراهيم على هذا الإعالن باملزيد 
من الأ�سئلة، فيوؤكد له اهلل كلماته من خالل عهد الدم يف )الأعداد9–17(

يف هذه املرحلة، كان لإبراهيم اإميان �سادق يف يهوه. لكنه كان جمرد 
»بذرة اإميان«. كان اإميان اإبراهيم خمتلًطا ب�سكوك واأ�سئلة. ويف كل مرة كان 
اإبراهيم ي�ستجيب فيها لكلمات اهلل بالإميان، كان اهلل يقربه منه اأكرث فاأكرث 
يف عالقة حيوية. نالحظ اأن اهلل ا�ستمر يف تكرار كلماته لإبراهيم وا�ستمر يف 
»حقن« اإبراهيم بالإميان واأن اإميان اإبراهيم ال�سغري ال�سادق يف يهوه كان 

كافًيا. وقد ح�سب اهلل له هذا الإميان بًرا. 

ا اليوم. لقد  يجب اأن متالأنا هذه احلقائق بالثقة؛ لأنها تنطبق علينا اأي�سً
بالتاأ�سي�س  ولكن  فينا  ا�ستحقاق  اأي  ب�سبب  لي�س  اإلينا  وحتدث  اهلل  اختارنا 
عندما  يرف�سنا  ل  وهو  معينة  وعوًدا  اهلل  اأعطانا  لقد  نعمته.  على  الكامل 
يختلط اإمياننا بال�سكوك والأ�سئلة. لكنه ي�ستمر يف دعوتنا لعبادته ولل�سري 
يف  مرتددة  خطوة  ناأخذ  وعندما  حيوية.  عالقة  يف  معه  وللدخول  معه 

الإميان، يكافئنا بتاأكيد كلماته لنا وباإعالن اأعظم عن نف�سه. 

تك�ين 17 
بها  قام  التي  اأعماله  اأي  الآثمة  اإبراهيم  افرتا�سات   )16 )تكوين  ي�سف 
بغري اإميان. لكن مل يعاقبه اهلل على ذلك، بل رد عليه بنعمة ووعود لهاجر 

واإ�سماعيل. لكن )اإ�سحاح 17( يحدثنا عن منو اأ�سا�سي يف اإميان اإبراهيم. 

�سداي  كاإيل  ذاته  له  معلًنا  لإبراهيم،  اهلل  ثم ظهر  �سنة  اأربع ع�رشة  مرت 
اأي اهلل الذي يعطي الكل. ولأول مرة يطلب اهلل من اإبراهيم يف )17: 1( اأن 
ي�سري اأمامه ويكون كاماًل. مل يكن اهلل يطلب حياة بال خطية بل ا�ستقامة يف 
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الدائم به والقرب منه )على عك�س �سلوكه يف  التعلق  ال�سلوك تتاأ�س�س على 
21: 12–20 و16: 4-1(. 

ب�سفته  ذاته  عن  اهلل  اأعلن  اأوًل  هنا:  الأمر  �سار  كيف  نفهم  اأن  املهم  من 
من  قريًبا  يبقى  اأن  اأي  اأمامه  ي�سري  اأن  اإبراهيم  اأمر  ثم  �سيء،  لكل  املعطي 
عطائه الكامل واأن يعتمد على هذا العطاء. اأمر اهلل اإبراهيم اأن يكون كاماًل 
ويف هذه احلالة �سيكون اهلل معه و�سيعطيه. يجب اأن نعلم اأن النعمة دائًما 

ت�سبق الإميان وتعطي الإميان الذي نحتاجه كي جنيب اهلل اإجابة الإميان. 

ثم بعد ذلك اأعطى اهلل اإبراهيم وعوًدا اأخرى من بينها اإعطاءه ا�سًما جديًدا 
ا  )الأعداد 3-8(. وو�سعت هذه الوعود متطلبات اأخرى على عاتقه. هنا اأي�سً
ي�سبق الوعد الأمر بالن�سبة لكل من يتمتعون بعالقة مع اهلل تتميز بال�سجود. 

عطية ال�سم اجلديد التي اأخذها اإبراهيم من قبل اهلل الذي يعطي كل �سيء 
اأن  اإبراهيم من  ن  اأن اهلل �سيمكِّ اإيل �سداي وتوؤكد  جتذب انتباهنا اإىل طبيعة 

ي�سبح ما وعده به. 

من� ثابت
على  )تكوين12–21(  يف  اإبراهيم  اإميان  يف  ثابًتا  منًوا  نرى  اأن  ميكننا 

�سبيل املثال: 
اإبراهيم لكلمات  ♦ – ا�ستجابة الإميان الأوىل من قبل  )اإ�سحاح 12( 

اهلل حني ترك اأر�سه وع�سريته. 
)اإ�سحاح 13( – انف�سل اإبراهيم انف�ساًل اأميًنا عن ع�سريته. لكنه زل  ♦

عندما �سافر اإىل م�رش حيث مل ير�سله اهلل. مل يتحدث اهلل اإىل اإبراهيم 
وهو يف م�رش. 
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الأموال  ♦ يف  ثقته  من  اأكرث  اهلل  يف  اإبراهيم  وثق   –  )14 )اإ�سحاح 
واملمتلكات. 

)اإ�سحاح 15( – اآمن اإبراهيم وطرح بع�س الأ�سئلة، فاأُعطي له عهد  ♦
الدم ك�سمان. 

)اإ�سحاح 16( - زلة اأخرى لالإميان، واإبراهيم يثق يف »اجل�سد«.  ♦
)اإ�سحاح 17( – اأمر اهلل الأول لإبراهيم بطاعته وبال�سري قربه. كما  ♦

يعطيه اهلل ا�سًما جديًدا وطبيعة جديدة. 
يف  ♦ عائلته  يقود  بار  كرجل  اإبراهيم  – يقدم  و19(   18 )اإ�سحاح 

طرق الرب )18: 19( وي�سارك اهلل اأ�رشاره )18: 17( ويقوم بال�سفاعة 
 .)33-23 :18(

ذلك  ♦ ومع  قدمي.  و�سعف  الإميان  يف  اأخرى  زلة   –  )20 )اإ�سحاح 
ي�ستخدم اهلل اإبراهيم يف معجزة �سفاء. 

يولد اإ�سحاق يف )اإ�سحاح 21( ويبدو اأن اإميان اإبراهيم و�سل اإىل مرحلة 
الإثمار فيها. 

تك�ين 22
اأحداث )اإ�سحاح 22( هي الختبار الأق�سى لإميان اإبراهيم، واللحظة التي 
ح�سل فيها على الوعد الذي �سمع اهلل يتحدث به اإليه يف الكثري من املرات. 
كان اختبار اهلل يتطلب اإمياًنا نامًيا وطاعة مطلقة. ت�سف )الأعداد 1–10( 
كيف جنح اإبراهيم يف المتحان. يرينا )عدد 21( اأنه كنتيجة لنجاح اإبراهيم 
اهلل.  مع  حميمية  واأكرث  اأعمق  عالقة  يف  دخل  الإلهي،  الإميان  امتحان  يف 

يتحدث )يعقوب2: 21( عن اأهمية هذه اللحظة. 

يف هذا امل�ستوى اجلديد من الطاعة امُلِحبَّة، ُيق�ِسم اهلل بذاته، جمدًدا وعوده 
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لإبراهيم ومعطًيا له �سماًنا على م�ستوى جديد. وهذا الَق�َسم الإلهي هو يف 
حد ذاته �سمان لالإميان - مثل عهد الدم - اأعطاه اهلل لإبراهيم يف نعمته. 
اأعطاه  بل  اإبراهيم،  اأ�سئلة  رًدا على  ال�سمان  اهلل  يعط  املرة مل  لكن يف هذه 

كمكافاأة كرمية من لدنه. 

اإبراهيم على الوعد؛  ميكننا القول باأن هذه هي اللحظة التي ح�سل فيها 
لأن الَق�َسم كان ال�سمان املطلق على اإمتام الوعد. لقد اأعطى اهلل كلمته ولن 
يكون هناك اأي تراجع. يف هذه اللحظة انتقل اإبراهيم من مرحلة »اأخذ الوعد« 

اإىل مرحلة »احل�سول على الوعد«. لقد و�سل اإميانه اإىل التمام. 

من� الإميان 
ويعطينا  اإلينا  يتحدث  اهلل  ق�ستنا.  هي  اإبراهيم  ق�سة  اأن  نفهم  اأن  يجب 
لكننا  نا�سج.  وغري  مرتنح  �سعيف  باإميان  جنيبه  ونحن  املقد�سة.  كلمته 

نثابر وقلياًل قلياًل ينمو اإمياننا احلي لي�سبح عالقة �سادقه مع اهلل. 

مثل اإبراهيم، يدعونا اهلل اأن نوؤمن به ون�سري اأمامه، معتمدين على عطائه 
الكامل. ومثل اإبراهيم، ن�سقط يف اخلطية ونت�سفع ونرى اهلل ي�سنع املعجزات 

ونرجو اهلل كي يتمم كلمته لنا وهكذا. 

لكن هناك يف الواقع بع�س الختالفات املهمة، كانت لإبراهيم مقابلة 
فلنا  نحن  اأما  وخمًرا.  خبًزا  اأعطاه  الذي  امللك  الكاهن  مع  واحدة  اإميان 
�سادق  ملكي  رتبة  على  الذي  الكهنة  رئي�س  مع  احلياة  مدى  عالقة 

)عربانيني5: 6-10( الذي يطعمنا كل يوم خبًزا وخمًرا. 

اأج�ساد  �سق  ن  وت�سمَّ الوعد  لتاأكيد  واحدة  مرة  اأُعطي  دم  عهد  من  وبدًل 
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حيوانات، لنا عهد دم مت مرة واحدة ولالأبد موؤ�س�س على دم امل�سيح نف�سه 
وك�رش ج�سده لأجلنا. 

وبدًل من َق�َسم نطق به اهلل ك�سمان لوعده، لنا عطية اهلل وختمه، اأي الروح 
القد�س الذي هو العربون املطلق ملرياثنا واجلزء الأول منه. مل ُيعِط اهلل لنا 

َق�َسًما لكنه اأعطانا ذاته كعهد ل ينك�رش للربكات الأبدية التي �سنتمتع بها. 

النمو؛  كامل  نبات  اإىل  �سغرية  بذرة  جمرد  من  ينمو  اأن  لإمياننا  ميكن 
نتعلق  اأن  الأمر ممكًنا. علينا فقط  �سيء يجعل حدوث هذا  لأن اهلل متم كل 
ب�سخ�سه ون�ستمر يف ال�سالة له ويف ت�سبيحه. ون�ستمر كذلك يف احلياة من 

خالل عملية الإميان اأي ت�سديق ما قاله اهلل والتحدث به وتنفيذه. 

ي�سمن لنا الدم والكلمة والروح اأننا – مثل اإبراهيم – �سننتقل من �سماع 
وروؤية وقبول الوعود اإىل احل�سول عليها ب�سورة �سخ�سية من اهلل احلي. 

ملخ�س: 
بالإميان.  ال�سري  ملعنى  اأعظم  فهم  لك  �سيكون  الكتاب،  هذا  قراأت  اأن  بعد 
راأينا كيف ينمو الإميان من جمرد بذرة �سغرية اإىل نبات مثمر كامل النمو. 
كما تتبعنا هذه العملية بكل خطواتها وعنا�رشها. من املفيد اأن نلخ�س هنا 

هذا التعليم عن الإميان احلي. 

تعريف اللـه لالإميان 
اأعطانا اهلل تعريًفا مفيًدا جًدا لالإميان يف )عربانيني11: 1( »اأما الإِمَياُن 
ا ُيْرَجى َوالإِيَقاُن ِباأُُموٍر َل ُتَرى«. طبًقا لهذا العدد يتعلق الإميان  َفُهَو الثَِّقُة مِبَ
الكثريون منا يف اخلطاأ، حيث تقول  ُتَر. هنا يقع  باأمور مل حتدث بعد ومل 
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»الإميان  اإن  الكتاب املقد�س  الإميان« بينما يقول  »الروؤية هي  اإن  الفل�سفة 
هو الروؤية«. اإذا كنا نرى الأمر باأعيننا، فلي�ست هناك حاجة اإىل الإميان باهلل 
ا »الثقة مبا ُيرَجى«. اأو  ب�ساأنها. يخربنا كاتب العربانيني اأن الإميان هو اأي�سً
بعبارة اأخرى يتعامل الإميان مع امل�ستقبل ومع احلقيقة التي ل ُتَرى والتي 

مل نختربها بعد يف حياتنا. 

الإميان والرجاء
ما الذي يق�سده الكتاب املقد�س بكلمة »رجاء«؟ الرجاء هو النتظار الواثق 
�سيقع  امل�ستقبلي  احلدث  هذا  باأن  الثقة  اإنه  امل�ستقبل.  يف  ما  حدث  بوقوع 
حتًما. قيامة اأج�سادنا هي مثال على ذلك. مل يحدث هذا الأمر بعد لكنه �سوف 
يحدث. وال�سبب الذي يجعلنا نوؤمن بهذا الوعد هو اأن ي�سوع عندما قام من 
ا  الأموات، اأحيا معه رجاء القيامة لكي ن�ستطيع نحن يوًما ما اأن نقوم اأي�سً
بالتاأكيد  �سيتحقق  جميد  رجاء  هذا   )13 لـ)تيط�س2:  وطبًقا  الأموات.  من 

عندما ياأتي امل�سيح ثانية. 

يتحدث بول�س عن هذا الرجاء يف )رومية8: 24(. اإننا مل نخل�س بالإميان 
ناأخذ بعد كل �سيء من املفرت�س  ا لأننا مل  اأي�سً فقط، بل خل�سنا بالرجاء 
�سيًئا هو ملكه  الذي يرتجى  ذا  ي�سوع. من  لنا من خالل خال�س  يكون  اأن 
لنا وعًدا م�ستقبلًيا، وطاملا مل  اهلل  اأخرى، طاملا كان وعد  بالفعل؟ بعبارة 

يتحقق بعد، ميكننا اأن ن�سمي هذا الوعد »رجاء«. 

الإميان والثقة
راأينا اأن الإميان احلي يتعامل مع اأمور »مل حتدث بعد« و»ل ُتَرى«. لهذا، 
مدعوون  اإننا  املقد�س  الكتاب  يقول  الإميان.  مع  ن�سارع  اأن  الطبيعي  من 
�سيطرة عامل  النا�س حتت  الكثري من  يقع  بالعيان.  ولي�س  بالإميان  للحياة 



اإليمان الحي

162

حوا�سهم املادية ويعي�سون يف توقع دائم لنتائج مادية بدًل من الرتكيز على 
ما يقوله اهلل. لكن اإذا مل نعرف كيف نوؤمن عندما يكون وعد اهلل غري مرئي، 

فلن نراه حمقًقا اأبًدا. علينا اأن نوؤمن اأوًل ومن ثم ناأخذ.

واجه اإبراهيم حقيقة اأن ج�سده اأ�سبح ميًتا كما كانت �سارة عاقًرا. لكنه مع 
ذلك كان قوًيا يف اإميانه من جهة وعد اهلل، وكان مقتنًعا متاًما اأن اهلل قادر 
ما  اأن  عامًلا  احلقائق حوله،  اإىل  اإبراهيم  نظر  لقد  به.  وعد  ما  يفعل  اأن  على 
يراه لي�س هو كل احلقيقة. اأدرك اإبراهيم بالإميان اأن احلقيقة الروحية ت�سمو 
على احلقائق املادية التي ندركها بحوا�سنا. لقد اأ�سماه اهلل »اإبراهيم« اأي »اأًبا 
جلمهور كثري« وقد تعلق بهذه احلقيقة بينما ال�سنوات متر ول يبدو اأن �سيًئا 
يحدث. اآمن اإبراهيم يف اهلل الذي يدعو الأ�سياء غري املوجودة وكاأنها موجودة. 

ي�سري البع�س اإىل الفرتة بني معرفة ال�سخ�س بالإميان اأنه اأخذ �سيًئا من اهلل 
واللحظة التي يرى فيها الوعد يف النطاق املادي »بفرتة ح�سانة الإميان«. 
ت�سمي ر�سالة العربانيني التاأكد من امتالك �سيء بالإميان قبل روؤية حتقق 
الوعد »الثقة«. الإميان احلي هو »الثقة« لأنه ياأتي اإلينا بالإعالن ويتاأ�س�س 

على حقيقة را�سخة. 

معنى »الثقة« 
هي  اليونانية  يف  »ثقة«  لكلمة  املقابلة  الكلمة  اأن  الأول  اجلزء  يف  راأينا 
»hupostasis«. وهذه الكلمة حتمل الكثري من املعاين تناولنا ثالثة منها. 

املعنى الأول ياأتي من الفل�سفة اليونانية وهو »الأ�سياء كما هي حًقا ولي�س 
كما تظهر لنا«. لو نظرنا اإىل الأ�سياء كما تظهر لنا، فلن نتقدم يف اإمياننا 

اأبًدا. 
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واملعنى الثاين هو »اأ�سا�س را�سخ ميكن اأن نقف ونبني عليه«. هكذا �سار 
بالإميان  ي�سوع.  كلمة  يف  اإميانه  اأ�سا�س  على  �سار  لقد  املاء.  على  بطر�س 
ميكن اأن ن�سنع امل�ستحيل. كل �سيء اآخر �سيخذلنا بينما الإميان احلقيقي لن 

يخذلنا اأبًدا. اإنه الأ�سا�س الرا�سخ غري املتزعزع حلياتنا. 

املعنى الثالث للكلمة هو »�سك ملكية«. كانت الكلمة ت�ستخدم يف جمال 
ال�سيء.  ملكية  حق  يثبت  الذي  ال�سند  اإىل  لالإ�سارة  وال�رشاء  والبيع  التجارة 
لو كان ال�سخ�س يحمل �سند ملكية منزل مثاًل فهذا دليل على امتالكه لهذا 
املنزل. من املمكن اأن يكون هناك �سخ�س اآخر مقيًما بهذا املنزل، لكن من 
على  يده  و�سع  يف  القانوين  احلق  وله  املنزل  مالك  هو  لزال  ال�سند  ميلك 
اأيدينا  ن�سع  احلي،  الإميان  يف  نتقدم  عندما  به.  لل�سكن  والنتقال  ملكيته 
على �سند ملكية الوعد الذي اأخذناه ون�سبح اأ�سحاب هذا الوعد. ثم بعد ذلك 

ميكننا النتقال من جمرد المتالك اإىل ال�سكن.

الإميان ه� الإيقان
كما هو احلال مع كلمة »�سك امللكية«، الكلمة املرتجمة مبعنى »اإيقان« 
يف )عربانيني11: 1( كانت ت�ستخدم يف الدوائر القانونية وقتها. وهي تعني 
اأي جمال  الذي حتاكمه مذنب مبا ل يدع  ال�سخ�س  اأن  اأن املحكمة وجدت 
اإنكاره.  والذي ل ميكن  اجلدال  يقبل  الذي ل  الدليل  اإىل  ت�سري  الكلمة  لل�سك. 
والكلمة القريبة منها يف املعنى هي كلمة »اقتناع را�سخ«. يقول الكثري من 
النا�س يف جمتمعنا اليوم: »اإن كان الكتاب املقد�س �سحيًحا، فاثبتوا ذلك«. 

لكن اهلل يقول: »الإميان هو الدليل«. 

الواقع.  الأمر  ُمنجزة وحقائق معلنة وحقائق  يتعلق بحقائق  اإًذا  الإميان 
الإميان هو اأ�سا�س حقائق اهلل امُلنجزة، هو اأ�سا�س »ما ُيرَجى من اأمور«. 
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الروؤية هي الإميان 
راأينا اأن الإميان ي�سع يده على حقائق اهلل التي مت اإجنازها اأي على كلمته. 
اآمالنا  اأو  الذهنية  قوانا  اأو  الب�رشية  بحقائقنا  عالقة  اأية  لالإميان  ولي�س 
ننا  ميكِّ الإميان  اأن   )27 )عربانيني11:  يف  نقراأ  لكننا  ورغباتنا.  واأحالمنا 
من »روؤية ما ل ُيَرى«، وهذا يك�سف عن قوة الروؤية. ميكن اأن نفهم اأمور اهلل 
العجيبة بالإميان، ون�سع اأيدينا على وعود اهلل بالإميان. وبالإميان ميكن 
اأن نرى وعود اهلل قبل اأن تتحقق. ي�سهد روح اهلل لعيون قلوبنا ويعطينا فهًما 

يرى اهلل الذي نوؤمن به.

قوة الروؤية هي جزء حيوي ل ِغَنى عنه من الإميان، علينا اأن نتعلم كيف 
بالإميان  القد�س.  الروح  منها  ننا  ميكِّ التي  هذه  الروؤية  عملية  مع  نتعاون 
اأعيننا  اأمام  اأن نرى ال�سيء الذي حتدث اهلل عنه ون�سع هذه الروؤية  ميكننا 

حتى تتحقق يف حياتنا.

الإميان احلي التطبيقي 
نفهم من كلمة اهلل اأن كل ما نحتاجه من اأجل احلياة والتقوى – من غفران 
ن�ستطيع  لنا. بالإميان  ُمنح  – قد  الأر�سية  �سداد الحتياجات  اإىل  اخلطايا 
اأن نرى اأن كل وعد يف الكتاب املقد�س هو حقيقة قد متت. وهذا يعني اأننا 
اأيدينا على حقائق  بالإميان ن�ستطيع اأن ن�سل اإىل دائرة الالمنظور ون�سع 
التي متمها ب�ساأن حياتنا. بالإميان ناأخذ هذه  الروحية وعلى حقائقه  اهلل 
احلقائق ونح�رشها اإىل دائرة املنظور اإىل جمال جتاربنا الب�رشية ال�سخ�سية.

لنا  امل�سيح ومتمها  �سبق  قد  الأر�س  على  اإياها  اهلل  بركة مينحنا  كل  اإن 
على ال�سليب. على �سبيل املثال، هذه هي احلقيقة وراء ما يقوله بطر�س يف 
)ر�سالته الأوىل 2: 24( »الَِّذي ِبَجْلَدِتِه �ُسِفيُتْم«. لو اأن هناك �سعوبة ما يف 
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اأن ي�سفي، وقد دفع  اإرادة اهلل هي  اإن  اأبينا.  ال�سفاء فهي لي�ست يف قلب اهلل 
اإىل  اأن ن�سل  بالإميان  ال�سليب. وميكننا نحن  ال�سفاء على  ي�سوع ثمن هذا 
دائرة الالمنظور ون�سع اأيدينا على حقيقة �سفائنا املنجزة. وهذا هو احلال 

مع كل وعود كلمة اهلل لنا.

اإن الإميان احلي هو مغامرة مثرية. اهلل يدعوك كي ت�سري معه وكي ترى ما 
ل ُيرى واأن ت�سنع امل�ستحيل وتتمم م�سيئته املعلنة هنا على الأر�س.








